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ΕΚΘΕΣΗ
Των Διαρκών Επιτροπών Οικονοµικών Υποθέσεων και
Παραγωγής και Εµπορίου στο σχέδιο νόµου του Υπουργείου Οικονοµικών «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της
Ελληνικής Οικονοµίας στο πλαίσιο εφαρµογής του
ν.4046/2012 και άλλες διατάξεις»
ΠΡΟΣ ΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
Η Διαρκής Επιτροπή Οικονοµικών Υποθέσεων και η
Διαρκής Επιτροπή Παραγωγής και Εµπορίου συνήλθαν
στις 29 Μαρτίου 2014 σε κοινή συνεδρίαση, υπό την
προεδρία του Προέδρου της Διαρκούς Επιτροπής Οικονοµικών Υποθέσεων, κ. Αλέξανδρου Δερµεντζόπουλου
και του Προέδρου της Διαρκούς Επιτροπής Παραγωγής
και Εµπορίου, κ. Γεωργίου Βλάχου, µε αντικείµενο την επεξεργασία και εξέταση του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Οικονοµικών «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της
Ελληνικής Οικονοµίας στο πλαίσιο εφαρµογής του
ν.4046/2012 και άλλες διατάξεις».
Το ανωτέρω σχέδιο νόµου χαρακτηρίστηκε από την
Κυβέρνηση ως κατεπείγον και οι Επιτροπές αποδέχθηκαν, κατά πλειοψηφία, το χαρακτηρισµό του ως κατεπείγοντος, σύµφωνα µε το άρθρο 109 του Κανονισµού της
Βουλής.
Στη συνεδρίαση των Επιτροπών παρέστησαν ο Υπουργός Οικονοµικών, κ. Ιωάννης Στουρνάρας, ο Υπουργός
Εσωτερικών, κ. Ιωάννης Μιχελάκης, ο Υπουργός Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, κ. Κωνσταντίνος Χατζηδάκης, ο Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, κ. Κυριάκος Μητσοτάκης, ο
Υπουργός Υγείας, κ. Σπυρίδων – Άδωνις Γεωργιάδης, ο
Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, κ. Ιωάννης Βρούτσης, ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, κ. Χαράλαµπος
Αθανασίου, η Υπουργός Τουρισµού, κυρία Όλγα Κεφαλογιάννη, ο Υπουργός Ναυτιλίας και Αιγαίου, κ. Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης, ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών, κ. Χρήστος Σταϊκούρας, ο Υφυπουργός Οικονοµικών, κ. Γεώργιος Μαυραγάνης, ο Υφυπουργός Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, κ. Βασίλειος Κεγκέρογλου, καθώς και αρµόδιοι υπηρεσιακοί παράγοντες.
Κατά τη διάρκεια της συζήτησης το λόγο έλαβαν ο Εισηγητής της Νέας Δηµοκρατίας, κ. Κωνσταντίνος Μαρκόπουλος, ο Εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ, κ. Ευκλείδης Τσακαλώτος, ο Ειδικός Αγορητής του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος, κ. Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος, η
Ειδική Αγορήτρια των Ανεξαρτήτων Ελλήνων, κυρία Ραχήλ Μακρή, ο Ειδικός Αγορητής του Λαϊκού Συνδέσµου-

Χρυσή Αυγή, κ. Ηλίας Παναγιώταρος, η Ειδική Αγορήτρια της Δηµοκρατικής Αριστεράς, κυρία Ασηµίνα Ξηροτύρη-Αικατερινάρη, ο Ειδικός Αγορητής του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας, κ. Νικόλαος Καραθανασόπουλος, ο Ειδικός Αγορητής των Ανεξάρτητων Δηµοκρατικών Βουλευτών, κ. Παρίσης (Πάρις) Μουτσινάς, καθώς
και οι Βουλευτές κ.κ. Ανδρέας Λυκουρέντζος,
Παναγιώτης Λαφαζάνης, Επαµεινώνδας (Νότης) Μαριάς, Ιορδάνης Τζαµτζής, Αθανάσιος Μωραΐτης, Μιχαήλ
Κασσής, Νικόλαος Σηφουνάκης, Φεβρωνία Πατριανάκου,
Ιωάννης Καράµπελας, Μιχαήλ Ταµήλος, Κωνσταντίνος
Δερµιτζάκης, Δηµήτριος Αναγνωστάκης, Έλενα Κουντουρά, Θεόδωρος Παραστατίδης, Θωµάς Ψύρρας, Γεώργιος Καρασµάνης, Αθανάσιος Πετράκος, Γεώργιος
Σταθάκης, Φωτεινή Αραµπατζή, Δηµήτριος Κυριαζίδης,
Ευάγγελος Αποστόλου, Γεώργιος Βλάχος, Δηµήτριος
Στρατούλης, Δηµήτριος Παπαδηµούλης, Νίκη Φούντα,
Άννα – Μισέλ Ασηµακοπούλου, Αλέξιος Μητρόπουλος,
Ευγενία Ουζουνίδου, Ηρώ Διώτη, Χαρούλα (Χαρά) Καφαντάρη, Όλγα – Νάντια Βαλαβάνη, Θεανώ Φωτίου, Απόστολος Αλεξόπουλος, Κωνσταντίνος Κουτσογιαννακόπουλος, Δηµήτριος Κοδέλας, Μαρίνος Ουζουνίδης,
Ευαγγελία (Λίτσα) Αµµανατίδου – Πασχαλίδου, Δηµήτριος Γελαλής, Νικόλαος Συρµαλένιος, Χρήστος Γκόκας,
Χουσεΐν Ζεϊµπέκ, Μαρία Διακάκη, Στέφανος Σαµοΐλης,
Ασηµίνα Σκόνδρα, Ελένη Ζαρούλια, Μανούσος Βολουδάκης, Θεόφιλος Λεονταρίδης, Δηµήτριος Γάκης, Αρτέµιος Ματθαιόπουλος, Παναγιώτα (Τάνια) Ιακωβίδου, Δέσποινα Χαραλαµπίδου και Θεοδώρα Τζάκρη.
Ο Εισηγητής της Νέας Δηµοκρατίας και ο Ειδικός Αγορητής του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος εισηγήθηκαν την ψήφιση του ανωτέρω σχεδίου νόµου, ενώ ο
Εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ, η Ειδική Αγορήτρια των Ανεξαρτήτων Ελλήνων, ο Ειδικός Αγορητής του Λαϊκού Συνδέσµου-Χρυσή Αυγή, η Ειδική Αγορήτρια της Δηµοκρατικής Αριστεράς και ο Ειδικός Αγορητής των Ανεξάρτητων
Δηµοκρατικών Βουλευτών, το καταψήφισαν. Ο Ειδικός
Αγορητής του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδος, καταψήφισε το παρόν σχέδιο νόµου και αποχώρησε από
την συνεδρίαση.
Οι Επιτροπές έκαναν δεκτές προσθήκες-αναδιατυπώσεις, που πρότειναν οι παριστάµενοι Υπουργοί Οικονοµικών, κ. Ιωάννης Στουρνάρας, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, κ. Ιωάννης Βρούτσης και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, κ. Χαράλαµπος Αθανασίου.
Οι ανωτέρω Επιτροπές, αφού έλαβαν υπόψη τις αγορεύσεις των Εισηγητών, των Ειδικών Αγορητών, καθώς
και των µελών τους, αποδέχθηκαν, κατά πλειοψηφία, το
ως άνω σχέδιο νόµου, κατ’ αρχήν, κατ’ άρθρο και στο σύνολό του και εισηγούνται την ψήφισή του από τη Βουλή,
όπως διαµορφώθηκε από τις Επιτροπές και τους παριστάµενους Υπουργούς Οικονοµικών, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων.
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ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ

Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας στο πλαίσιο εφαρµογής του ν. 4046/2012 και άλλες
διατάξεις
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ
Ν. 4046/2012
Άρθρο πρώτο
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α: ΔΙΑΝΟΜΗ ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α.1.: ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ
1. Διατίθεται ποσό τετρακοσίων πενήντα εκατοµµυρίων (450.000.000) ευρώ από το Πρωτογενές Πλεόνασµα Γενικής Κυβέρνησης έτους 2013 για την καταβολή
κοινωνικού µερίσµατος προς στήριξη των πολιτών και οικογενειών µε χαµηλό συνολικό ετήσιο εισόδηµα και ακίνητη περιουσία µικρής αξίας, µε βάση ειδικά εισοδηµατικά και περιουσιακά κριτήρια, τα οποία καθορίζονται µε
την Κοινή Υπουργική Απόφαση της περίπτωσης 3 της
παρούσας.
2. Το κοινωνικό µέρισµα καταβάλλεται εφάπαξ, είναι
αφορολόγητο, δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε κράτηση,
δεν κατάσχεται ούτε συµψηφίζεται µε ήδη βεβαιωµένα
χρέη προς το Δηµόσιο ή πιστωτικά ιδρύµατα και δεν υπολογίζεται στα εισοδηµατικά όρια για την καταβολή
του Ε.Κ.Α.Σ. ή οποιασδήποτε άλλης παροχής κοινωνικού
ή προνοιακού χαρακτήρα. Κάθε δικαιούχος λαµβάνει το
κοινωνικό µέρισµα από µία και µόνο πηγή.
3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, καθορίζονται τα εισοδηµατικά και περιουσιακά κριτήρια για την
καταβολή του κοινωνικού µερίσµατος, το ακριβές ποσό
του διανεµόµενου κοινωνικού µερίσµατος ανά δικαιούχο, οι κατηγορίες των δικαιούχων, οι προϋποθέσεις, τα
δικαιολογητικά, ο φορέας, η διαδικασία, ο χρόνος και ο
τρόπος καταβολής, ο χρόνος και τρόπος ελέγχου των εισοδηµατικών και περιουσιακών κριτηρίων για τη χορήγησή του ανά κατηγορία δικαιούχων και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή της παρούσας υποπαραγράφου.
ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α.2.: ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΕΓΑΣΗΣ, ΣΙΤΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΣΤΕΓΟΥΣ
1. Η παράγραφος 3 του άρθρου 29 του ν. 4052/2012
(Α΄41) αντικαθίσταται από τότε που ίσχυσε ως εξής:
«3. Με αποφάσεις του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και του εκάστοτε συναρµόδιου Υπουργού, που δηµοσιεύονται στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως, καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις
υλοποίησης προγραµµάτων για άστεγους, η έκταση και
ο χρόνος παροχής κοινωνικής προστασίας. Με όµοιες αποφάσεις καθορίζεται το πλαίσιο προδιαγραφών λειτουργίας Κέντρων Ηµέρας Αστέγων, Κοινωνικών Ξενώνων ή άλλων δοµών και ειδικότερα οι φορείς υλοποίη-

σης, η στελέχωση, οι κτιριακές προδιαγραφές, η διαδικασία αδειοδότησης και ελέγχου, οι φορείς καταγραφής
αστέγων και λοιπά θέµατα εφαρµογής της παρούσας.»
2. Στο άρθρο 29 του ν. 4052/2012 (Α΄ 41) προστίθενται
οι ακόλουθες παράγραφοι:
«4. Διατίθεται ποσό είκοσι εκατοµµυρίων (20.000.000)
ευρώ από το Πρωτογενές Πλεόνασµα Γενικής Κυβέρνησης έτους 2013 για τη χρηµατοδότηση των ανωτέρω
προγραµµάτων ή δράσεων. Οι ανωτέρω πόροι µεταβιβάζονται από το Υπουργείο Οικονοµικών και εγγράφονται
στον προϋπολογισµό τρέχοντος έτους του Υπουργείου
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας (Γενική
Γραµµατεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Ε.Φ. 33-220).
5. Προγράµµατα ή δράσεις, που χρηµατοδοτούνται από τους ως άνω πόρους, προκηρύσσονται µε απόφαση
του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Πρόνοιας µε δυνητικούς δικαιούχους τους πιστοποιηµένους φορείς παροχής υπηρεσιών στέγασης, σίτισης και
κοινωνικής φροντίδας στην οµάδα στόχο των αστέγων.
6. Ως επιλέξιµα για χρηµατοδότηση προγράµµατα ή
δράσεις, κατά την πρώτη εφαρµογή του παρόντος, ορίζονται τα προγράµµατα ή δράσεις στέγασης, σίτισης και
παροχής υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας στην οµάδα
στόχο των αστέγων.
7. Οι προτάσεις που κατατίθενται στο πλαίσιο προγραµµάτων ή δράσεων της ως άνω παραγράφου αξιολογούνται από τριµελή Επιτροπή που αποτελείται από εκπροσώπους του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας. Τα κριτήρια αξιολόγησης καθώς
και κάθε αναγκαία διαδικασία και λεπτοµέρεια εφαρµογής ορίζονται στη σχετική προκήρυξη.
8. Η υλοποίηση των προγραµµάτων ή δράσεων στέγασης, σίτισης και εν γένει παροχής υπηρεσιών κοινωνικής
φροντίδας δύναται να πραγµατοποιείται µε προγραµµατικές συµβάσεις µεταξύ του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και των φορέων υλοποίησης.
9. Στους φορείς υλοποίησης των παραπάνω προγραµµάτων υπάγονται τα Νοµικά Πρόσωπα Δηµοσίου Δικαίου, τα εκκλησιαστικά φιλανθρωπικά ιδρύµατα, οι φορείς
της Εκκλησίας και τα πιστοποιηµένα από το Υπουργείο
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας σύµφωνα µε το ν. 2646/1998 Νοµικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που αποδεδειγµένα
δραστηριοποιούνται στην παροχή υπηρεσιών στην οµάδα στόχου των αστέγων.
10. Η παρακολούθηση της υλοποίησης των προγραµµάτων ή δράσεων στο πλαίσιο της ανωτέρω χρηµατοδότησης ανατίθεται σε Επιτροπή, η οποία συστήνεται µε
κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, Οικονοµικών, Εσωτερικών και Υγείας και στην οποία συµµετέχουν τρεις (3) εκπρόσωποι
του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Πρόνοιας, δύο (2) εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονοµικών, ένας (1) εκπρόσωπος του Υπουργείου Εσωτερικών και ένας (1) εκπρόσωπος του Υπουργείου Υγείας.
11. Ως δυνητικό µέσο παροχής υπηρεσιών ή αγαθών
στο πλαίσιο των ανωτέρω προγραµµάτων ή δράσεων καθιερώνεται η Κοινωνική Επιταγή. Η Κοινωνική Επιταγή
ενσωµατώνει την αξία συγκεκριµένης κοινωνικής παροχής, η οποία είναι ατοµική και παρέχεται στο δικαιούχο
του προγράµµατος που την ενεργοποιεί αποκλειστικά
για την απολαβή των συγκεκριµένων αγαθών ή/και υπηρεσιών. Οι προδιαγραφές, η διαδικασία και τα κριτήρια α-
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ξιολόγησης των δυνητικών παρόχων, η διαδικασία και τα
κριτήρια επιλογής των δικαιούχων, οι φορείς υλοποίησης
καθώς και κάθε άλλο θέµα που αφορά στην εφαρµογή
του παρόντος καθορίζονται µε κοινή απόφαση των συναρµόδιων Υπουργών.
12. Κατά την πρώτη εφαρµογή, η ανάθεση των προγραµµάτων ή δράσεων είτε µέσω προκηρύξεων είτε µέσω προγραµµατικών συµβάσεων πρέπει να έχει ολοκληρωθεί εντός τριών (3) µηνών από τη δηµοσίευση του παρόντος. Η προθεσµία της παρούσας παραγράφου δύναται να παρατείνεται µε απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας.»
ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α.3.: ΠΑΡΟΧΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΣΕ ΕΙΔΟΣ
Α. Ασφαλισµένοι του Ο.Α.Ε.Ε. οι οποίοι διέκοψαν την
επαγγελµατική τους δραστηριότητα ή προέβησαν σε δήλωση αδράνειας εργασιών στη Δ.Ο.Υ. σύµφωνα µε την
ΠΟΛ 1102/14.7.2005 και δεν εµπίπτουν στις διατάξεις
της παραγράφου 8 του άρθρου δεύτερου του ν. 3845/
2010 ή συνεχίζουν την επαγγελµατική τους δραστηριότητα και δεν είναι ασφαλισµένοι σε άλλο φορέα, δικαιούνται οι ίδιοι και τα προστατευόµενα µέλη αυτών, παροχή ασθένειας σε είδος, µέχρι 28.2.2015, εφόσον οι οφειλές τους στον οικείο ασφαλιστικό φορέα αφορούν τα έτη 2011, 2012 και 2013 και ο µέσος όρος του συνολικού
οικογενειακού τους εισοδήµατος κατά τα ως άνω έτη
δεν υπερβαίνει τα 12.000 ευρώ.
Β. Ασφαλισµένοι του Τοµέα Μηχανικών και Εργοληπτών Δηµοσίων Έργων του ΕΤΑΑ, οι οποίοι έχουν απολέσει την ασφαλιστική τους ικανότητα λόγω οφειλών
στον ασφαλιστικό τους φορέα, δικαιούνται οι ίδιοι και τα
προστατευόµενα µέλη αυτών παροχές ασθένειας σε είδος, µέχρι 28.2.2015, εφόσον οι οφειλές τους αφορούν
τα έτη 2011, 2012 και 2013 και ο µέσος όρος του συνολικού οικογενειακού τους εισοδήµατος κατά τα ως άνω έτη δεν υπερβαίνει τα 12.000 ευρώ.
Γ. Οι υπερήλικες ασφαλισµένοι του ΟΓΑ, των οποίων
το ασφαλιστικό δικαίωµα επανεξετάζεται βάσει της περίπτωσης 5 της υποπαραγράφου ΙΑ6 του άρθρου πρώτου
του νόµου 4093/2012 (Α΄ 222) και δεν πληρούν τις προϋποθέσεις για τη χορήγηση σύνταξης, δικαιούνται οι ίδιοι
και τα προστατευόµενα µέλη αυτών παροχές ασθένειας
σε είδος µέχρι 28.2.2015.
Δ. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Οικονοµικών και Υγείας καθορίζονται η διαδικασία και κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια εφαρµογής της παρούσας παραγράφου.
ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α.4.: ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΦΑΠΑΞ ΧΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΣΕ ΕΝΣΤΟΛΟΥΣ
1. Στα στελέχη των Ενόπλων Δυνάµεων της Ελληνικής Αστυνοµίας, του Πυροσβεστικού Σώµατος και του
Λιµενικού Σώµατος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, τα οποία
αµείβονται σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 50 και
51 του ν. 3205/2003 (Α΄ 297), όπως ισχύουν, και ευρίσκονταν σε ενέργεια κατά την 31.1.2014, καταβάλλεται
εφάπαξ χρηµατική ενίσχυση, ύψους πεντακοσίων (500)
ευρώ. Η καταβολή της ενίσχυσης πραγµατοποιείται µέ-

σω της Ενιαίας Αρχής Πληρωµών (Ε.Α.Π.) µε καταστάσεις που συντάσσουν οι εκκαθαριστές αποδοχών των οικείων Υπηρεσιών.
2. Η ανωτέρω ενίσχυση καταβάλλεται ολόκληρη, εφόσον οι συνολικές µεικτές τακτικές αποδοχές µηνός Ιανουαρίου 2014 των ανωτέρω στελεχών, δεν υπερέβαιναν τα χίλια πεντακόσια (1.500) ευρώ. Για αποδοχές πάνω από χίλια πεντακόσια (1.500) ευρώ και µέχρι χίλια πεντακόσια σαράντα ένα (1.541) ευρώ, η εφάπαξ χρηµατική ενίσχυση µειώνεται κατά δώδεκα (12) ευρώ για κάθε
ένα (1) επιπλέον ευρώ αποδοχών.
3. Για την εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου, στις µηνιαίες τακτικές αποδοχές δεν συνυπολογίζονται οι κάτωθι παροχές:
α) Η οικογενειακή παροχή (άρθρο 17 του ν. 4024/2011
(226 Α΄)).
β) Η ειδική αποζηµίωση της αριθµ.2015007/
1423/0022/14.2.1989 κ.υ.α. (ΦΕΚ 199 Β΄), που κυρώθηκε
µε το άρθρο 7 παρ.1 του ν. 1858/1989 (ΦΕΚ 148 Α΄) και
της αριθµ.164721/4033/12.1.1982 κ.υ.α. (ΦΕΚ 58 Β΄),
που κυρώθηκε µε το άρθρο 55 παρ.Θ΄του ν. 1249/1982
(ΦΕΚ 43 Α΄).
γ) Το επίδοµα αυξηµένης επιχειρησιακής ετοιµότητας
µονάδων (άρθρο 51 παρ.Α8 του ν. 3205/2003).
4. Η ανωτέρω χρηµατική ενίσχυση είναι αφορολόγητη,
δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε κράτηση δεν κατάσχεται
ούτε συµψηφίζεται µε ήδη βεβαιωµένα χρέη προς το Δηµόσιο ή πιστωτικά ιδρύµατα και δεν υπολογίζεται στα εισοδηµατικά όρια για την καταβολή οποιασδήποτε άλλης
παροχής κοινωνικού ή προνοιακού χαρακτήρα.
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Β: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Β.1.: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΤΟΥ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΗ
1. Το άρθρο 1 του π.δ. 53/2013 (Α΄ 96) αντικαθίσταται
ως εξής:
«Άρθρο 1
1. Το επάγγελµα του αναλογιστή, του οποίου, αντικείµενο αποτελεί, το σύνολο των αρµοδιοτήτων που ρητά
αναφέρονται στη διάταξη του άρθρου 55 του
ν.δ. 400/1970 (Α΄ 10), ασκείται ελεύθερα µετά πάροδο
τριµήνου από την αναγγελία έναρξής του στη Διεύθυνση
Πιστωτικών και Δηµοσιονοµικών Υποθέσεων, της Γενικής Διεύθυνσης Οικονοµικής Πολιτικής, του Υπουργείου
Οικονοµικών, εφεξής «Αρµόδια Διοικητική Αρχή». Η αναγγελία του προηγούµενου εδαφίου συνοδεύεται από
τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την πιστοποίηση της
συνδροµής των νοµίµων προϋποθέσεων, σύµφωνα µε τις
διατάξεις του παρόντος. Η Αρµόδια Διοικητική Αρχή
µπορεί εντός τριών (3) µηνών από την αναγγελία έναρξης του επαγγέλµατος από τον ενδιαφερόµενο, να απαγορεύσει την έναρξη του επαγγέλµατος του αιτούντος,
στην περίπτωση που δεν συγκεντρώνονται οι νόµιµες
προϋποθέσεις ή δεν προκύπτει η συνδροµή τους από τα
υποβληθέντα στοιχεία. Εφόσον πληρούνται όλες οι νόµιµες προϋποθέσεις, η Αρµόδια Διοικητική Αρχή εγγράφει τον αιτούντα στο Μητρώο Αναλογιστών του άρθρου
6 του παρόντος.
2. Στην περίπτωση που δεν πληρούνται οι νόµιµες προ-
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ϋποθέσεις ή δεν προκύπτει η συνδροµή τους από τα υποβληθέντα στοιχεία, η Αρµόδια Διοικητική Αρχή, ενηµερώνει εγγράφως τον ενδιαφερόµενο, ότι δεν είναι δυνατή η εγγραφή του στο µητρώο, γνωστοποιώντας και
τους σχετικούς λόγους.».
2. Το άρθρο 2 του ΠΔ 53/2013 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 2
Δικαίωµα εγγραφής στο µητρώο του άρθρου 1 έχει κάθε ενδιαφερόµενος που πληροί σωρευτικά τις παρακάτω
προϋποθέσεις:
α) Έχει προσκοµίσει πιστοποιητικό ποινικού µητρώου
γενικής χρήσης, το οποίο ανανεώνεται κάθε δύο έτη µε
επιµέλεια της Αρµόδιας Διοικητικής Αρχής. Ο αιτών πρέπει να µην έχει καταδικαστεί αµετακλήτως για οποιοδήποτε κακούργηµα ή για πληµµέληµα για τα αδικήµατα
της κλοπής, υπεξαίρεσης, απάτης, υπεξαίρεσης στην υπηρεσία, πλαστογραφίας, απιστίας, ψευδορκίας, δόλιας
χρεοκοπίας, καταδολίευσης δανειστών, τοκογλυφίας ή
για κάποιο άλλο οικονοµικής φύσεως έγκληµα.
β) Διαθέτει πτυχίο θετικών ή οικονοµικών επιστηµών
ανώτατης σχολής της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής, της
οποίας η ισοτιµία έχει αναγνωρισθεί από τις αρµόδιες
ελληνικές αρχές.
γ) Έχει προσκοµίσει πιστοποιητικό, από το οποίο αποδεικνύεται ότι ο αιτών εκπληρώνει τουλάχιστον µία από
τις κάτωθι προϋποθέσεις :
αα) έχει πιστοποιηθεί ως αναλογιστής από αρµόδιο
φορέα διαπιστευµένο κατά ISO/IEC 17024, για το σχήµα
του αναλογιστή, από το Εθνικό σύστηµα Διαπίστευσης
(ΕΣΥΔ)
ββ) έχει πιστοποιηθεί ως αναλογιστής από αρµόδιο
φορέα διαπιστευµένο κατά ISO/IEC 17024, για το σχήµα
του αναλογιστή, από Φορέα Διαπίστευσης µέλος της Ευρωπαϊκής Συµφωνίας Αµοιβαίας Ισότιµης Αναγνώρισης
(ΕΑ-MLA)
γγ) έχει πιστοποιηθεί από επαγγελµατική ένωση ή οργανισµό που πληροί τις προϋποθέσεις της παραγράφου
2 του άρθρου 3 του π.δ 38/2010 (Α΄ 78)
δδ) ασκεί νόµιµα το επάγγελµα του αναλογιστή σε οποιοδήποτε κράτος-µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε
τρίτο κράτος σύµφωνα µε την αρχή της αµοιβαιότητας.
Στην περίπτωση αυτή, ο ενδιαφερόµενος υποχρεούται
να προσκοµίσει σχετικό πιστοποιητικό από τον αρµόδιο
φορέα του κράτους-µέλους ή του τρίτου κράτους».
3. Το άρθρο 3 του ΠΔ 53/2013 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 3
1. Για την απόκτηση του πιστοποιητικού του στοιχείου
αα) της προϋπόθεσης γ) του άρθρου 2 του παρόντος ο υποψήφιος υπόκειται σε γραπτές εξετάσεις που διενεργούνται δύo (2) φορές το χρόνο, από τους διαπιστευµένους φορείς. Η κλίµακα βαθµολογίας είναι ακέραιες µονάδες από το µηδέν (0) έως το εκατό (100). Επιτυχών
θεωρείται ο υποψήφιος, ο οποίος συγκέντρωσε στο εξεταζόµενο γνωστικό αντικείµενο τουλάχιστον τον βαθµό
πενήντα (50). Οι ενδιαφερόµενοι υποχρεούνται στην επιτυχή εξέταση των ακολούθων οκτώ (8) γνωστικών αντικειµένων».
2. Οι ενδιαφερόµενοι υποχρεούνται να πληρούν σωρευτικά τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) επιτυχή εξέταση στα ακόλουθα έξι (6) γνωστικά αντικείµενα:
αα) Αρχές Οικονοµίας και Χρηµατοοικονοµικά Μαθηµατικά
ββ) Αρχές Αναλογιστικής Προτυποποίησης, Κατασκευή και Αξιολόγηση Αναλογιστικών Προτύπων
γγ) Αναλογιστικά Πρότυπα Συµβάντων Ζωής και Θανάτου
δδ) Αναλογιστικά Πρότυπα Επιβίωσης
εε) Χρηµατοοικονοµικά Πρότυπα
στ) Ποσοτικοποίηση και Αναλογιστική Διαχείριση των
Κινδύνων και Φερεγγυότητα
β) επιτυχή εξέταση σε δύο (2) εκ των ακολούθων τεσσάρων (4) µαθηµάτων:
αα) Συνταξιοδοτικά σχήµατα και Κοινωνική ασφάλιση
ββ) Ασφαλίσεις Ζωής
γγ) Ασφαλίσεις κατά ζηµιών
δδ) Ασφαλίσεις Υγείας
3. Η εξεταστέα ύλη για τα γνωστικά αντικείµενα της
παραγράφου 2 του άρθρου 4 του παρόντος είναι η ακόλουθη:
α)
αα) Αρχές Οικονοµίας και Χρηµατοοικονοµικά Μαθηµατικά
Θεωρία Τόκου
Επιτόκιο και συναρτήσεις επιτοκίου, παρούσα και συσσωρευµένη αξία, είδη ραντών, µεταβλητές ράντες, χρηµατορροές γενικά, εξισώσεις αξίας, απόδοση ενός κεφαλαίου, µέτρα απόδοσης (εσωτερική απόδοση, χρονοσταθµισµένη απόδοση, µέτρα αξιολόγησης των επενδυτικών επιλογών), χρεολυτικά σχήµατα (γενικό πρότυπο,
κλασσική µέθοδος, καταναλωτικά σχήµατα), οµόλογα,
παραδοσιακή τιµολόγηση, οµόλογα χωρίς τοκοµερίδια,
διαχρονική διάρθρωση των επιτοκίων (spot rates, forward
rates, par yields) και καµπύλες αποδόσεων.
Ανοσοποίηση
Διάρκεια και κυρτότητα των τοποθετήσεων, δείκτες
µέσης διάρκειας και δείκτες διασποράς (volatility), µέθοδοι ανοσοποίησης, επιδίωξη του οµολήκτου στοιχείων
του ενεργητικού και υποχρεώσεων (asset/liability matching), το πρόβληµα της επανεπένδυσης.
Αγορές χρήµατος και κεφαλαίου
Χρηµαταγορές και κεφαλαιαγορές, αξιόγραφα και εµπορεύµατα, χρηµατιστήρια, συνάλλαγµα, Είδη αξιόγραφων (έντοκα γραµµάτια, οµόλογα και οµολογίες, µετοχές, παράγωγα, κλπ.), δανεισµός, short sales, γραµµή
της αγοράς, στάθµιση κινδύνου και στρατηγικές, τιµολόγηση futures και forwards, swaps, µετατρέψιµα οµόλογα,
υβριδικά αξιόγραφα.
ββ) Αρχές Αναλογιστικής Προτυποποίησης, Κατασκευή και Αξιολόγηση Αναλογιστικών Προτύπων.
Αναλογιστική Προτυποποίηση
Αρχές και µέθοδοι προτυποποίησης, χρήση και περιορισµοί προτύπων, στοχαστικά και ντετερµινιστικά πρότυπα, ιδιότητας προτύπων, ανάλυση αποτελεσµάτων, ανάλυση ευαισθησίας παραδοχών, παρουσίαση των αποτελεσµάτων,
Στοχαστικά πρότυπα
Στοχαστικές ανελίξεις, κατηγορίες στοχαστικών ανελίξεων, µέθοδοι προσοµοίωσης, προσοµοίωση MonteCarlo, χρονοσειρές.
Πρότυπα ζηµιών
Ατοµικό και συλλογικό πρότυπο, Κατανοµές ζηµιών
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(ζηµιοκατανοµές ή κατανοµές απώλειας) και κατανοµές
αποζηµιώσεων, οικογένειες κατανοµών και µετασχηµατισµένων κατανοµών, µίξεις κατανοµών, εµπειρικές εκτιµήσεις, παραµετρικές σηµειακές εκτιµήσεις και υπολογιστικοί αλγόριθµοι, εκτιµήσεις µε διαστήµατα εµπιστοσύνης, µη-παραµετρικές εκτιµήσεις και εκτιµήσεις µέσω
µεθόδων προσοµοίωσης, εκτιµήσεις µέσω µεθόδων
Μπεϋζιανής στατιστικής, µη οµαδοποιηµένα και οµαδοποιηµένα δεδοµένα ζηµιών, περικοµµένα, και µετατοπισµένα δεδοµένα ζηµιών, εκτιµήσεις και έλεγχοι υποθέσεων ζηµιοκατανοµών µέσω τέτοιων δεδοµένων. Εφαρµογές στις µη αναλογικές καλύψεις κινδύνου, ασυµπτωτικές εκτιµήσεις των πιθανοτήτων στο δεξιό άκρο
των κατανοµών, υπολογισµός και άνω φράγµατα ασφαλίστρων stop loss, stop loss και πληθωρισµός, ρήτρες θετικής εµπειρίας. Εφαρµογές στην αντασφάλιση.
Αξιολόγηση και επιλογή προτύπων
Έλεγχοι στατιστικών υποθέσεων και έλεγχοι καλής
προσαρµογής (χ-τετράγωνο, Kolmogorov-Smirnov, µέγιστης πιθανοφάνειας), ανάλυση σεναρίων, ανάλυση ευαισθησίας, back testing, reconciliation, audit trail.
Θεωρία χρεωκοπίας
Η διαδικασία του πλεονάσµατος, ο συντελεστής προσαρµογής και οι προσεγγίσεις του, η πιθανότητα χρεοκοπίας, διακριτή διαδικασία πλεονάσµατος, τυχαίες µεταβλητές συναφείς προς τη διαδικασία πλεονάσµατος.
Θεωρία αξιοπιστίας
Θεωρία της αξιοπιστίας (credibility), µερική και πλήρης
αξιοπιστία, πρότυπα Buhlmann και Buhlmann Straub, άλλα πρότυπα, συναρτήσεις απώλειας, αξιοπιστία Bayes,
εφαρµογές, µέθοδοι χρονοσειρών, φίλτρα Kalman, εφαρµογές στις οµαδικές ασφαλίσεις προσώπων.
Πρότυπα ασφαλίσεων κατά ζηµιών.
Διαχρονική εξέλιξη των αποζηµιώσεων µιας χρήσης ή
ενός ασφαλιστικού έτους, αποθέµατα εκκρεµών ζηµιών
και επιµερισµένων (ALAE) και µη επιµερισµένων (ULAE)
εξόδων διακανονισµού, µέθοδοι αποθεµατοποίησης
(loss reserving) συνολικές και δοµικές, τριγωνικές µέθοδοι διαχρονικής εξέλιξης των αποζηµιώσεων (chain ladder κλπ.), µέθοδος του προσδοκώµενου δείκτη ζηµιών
(expected loss ratio), µέθοδος Reid, µέθοδος BornhuetterFerguson, χωριστή µοντελοποίηση συχνότητας και σφοδρότητας, παραµετρικές µέθοδοι (χρήση ζηµιοκατανοµών).
Γενικευµένα Γραµµικά Πρότυπα
γγ) Αναλογιστικά πρότυπα Συµβάντων Ζωής και Θανάτου
Πίνακες και συναρτήσεις επιβίωσης, ένταση και άλλοι
δείκτες θνησιµότητας, προσεγγιστικές µέθοδοι.
Είδη ατοµικής ασφάλισης, αναλογιστικές παρούσες αξίες, διασπορές και συνδιακυµάνσεις παρουσών αξιών.
Είδη ραντών, αναλογιστικές παρούσες αξίες και διασπορές ραντών, σχέσεις ραντών και ασφαλίσεων.
Ασφάλιστρα (ενιαία, ετήσια, τµηµατικώς καταβαλλόµενα), προσεγγιστικές σχέσεις µεταξύ διάφορων ειδών
ασφαλίστρων.
Αναδροµικές και διαφορικές σχέσεις για ασφαλίσεις
και ράντες
Μαθηµατικά αποθέµατα όλων των ειδών, διαφορικές
εξισώσεις και προσεγγιστικές σχέσεις, θεωρήµατα Lidstone και Hattendorf, εναλλακτικές µέθοδοι αποθεµατοποίησης (στοχαστικές και µη), έλεγχοι της επάρκειας
των αποθεµάτων.
Από κοινού πιθανότητες ζωής και θανάτου, ασφαλί-

σεις και ράντες «επί δύο κεφαλών», ενιαία ασφάλιστρα
για τις περιπτώσεις Gompertz και Makeham καθώς και υπό την παραδοχή οµοιόµορφης κατανοµής των θανάτων
(UDD).
δδ) Αναλογιστικά πρότυπα Επιβίωσης
Βασικές δηµογραφικές έννοιες, βασικοί δηµογραφικοί
δείκτες, στοιχεία πληθυσµιακής θεωρίας.
Πρότυπα επιβίωσης διακριτά (πίνακες ζωής) και αναλυτικά (συναρτήσεις επιβίωσης), πίνακες περιόδου και
γενεάς, τάσεις θνησιµότητας.
Εφαρµογή παραµετρικών προτύπων (Gompertz, Makeham, Weibull, άλλα) σε διακριτά στοιχεία, µέθοδος των
Ροπών, µέθοδος µέγιστης πιθανοφάνειας, πρότυπα αναλογικών κινδύνων.
Μέτρηση της θνησιµότητας, έκθεση στον κίνδυνο, µέθοδοι ηµερολογιακού έτους (calendar year), ασφαλιστικού έτους (policy year) και έτους ζωής (life year), απογραφική µέθοδος και ευθεία µέθοδος, κατασκευή πινάκων, πίνακες µε πολλαπλά αίτια εξόδου, συνδυασµένοι
πίνακες (πχ. Θνησιµότητας-νοσηρότητας). Εκτίµηση Kaplan-Meier και Nelson-Aalen.
Μέθοδοι εξοµάλυνσης, γραφική µέθοδος, σύγκριση µε
τυπικό πίνακα, µέθοδος Whittaker, παραµετρικές και ηµιπαραµετρικές µέθοδοι, µέθοδος Bayes.
Έλεγχοι καλής εφαρµογής και έλεγχοι του λείου της
εφαρµογής περιλαµβανοµένων: έλεγχος χ-τετράγωνο,
έλεγχος οµαδοποίησης πρόσηµων, έλεγχος σειριακών
συσχετίσεων.
Πίνακες µε πολλαπλά αίτια εξόδου και εκτίµηση των
παραµέτρων, πρότυπα Markov και εξισώσεις Kolmogorov.
εε) Χρηµατοοικονοµικά Πρότυπα
Υποδείγµατα Χαρτοφυλακίου
Μέθοδοι τιµολόγησης αξιόγραφων, πρότυπα ισορροπίας και πρότυπα no arbitrage, το πρότυπο Markowitz και
το πρότυπο τιµολόγησης πάγιων στοιχείων (CAPM), µέθοδοι επιλογής χαρτοφυλακίου, αποτελεσµατική µεθόριος, χαρτοφυλάκια ελάχιστης διασποράς.
Στοχαστικά Υποδείγµατα Επιτοκίων
Το επιτόκιο ως τυχαία µεταβλητή, λογαριθµική κανονική κατανοµή, υποδείγµατα επιτοκίων no-arbitrage, ισορροπίας, υποδείγµατα επιτοκίου πχ Vasicek, CIR, BDT,
Black-White, LLM κλπ.
Υποδείγµατα αποτίµησης παραγώγων προϊόντων
Δικαιώµατα προαιρετικής αγοράς (options) και είδη αυτών, τιµολόγηση των δικαιωµάτων, διωνυµικό πρότυπο,
τύπος Cox Ingersoll, πρότυπο Black Scholes. Ισοδύναµα
martingale µέτρα και κινδυνουδέτερες (risk neutral) πιθανότητες, αυτοχρηµατοδοτούµενα χαρτοφυλάκια, τιµολόγηση ευρωπαϊκών και αµερικανικών δικαιωµάτων (options), λογαριθµική κανονική κατανοµή, ανέλιξη Wiener,
γεωµετρική κίνηση Brown, στοχαστική ολοκλήρωση,
λήµµα Ito, θεώρηµα Girsanov, τιµολόγηση µέσω στοχαστικών διαφορικών εξισώσεων, στάθµιση κινδύνου µε
delta-hedging, Greeks, εξωτικά παράγωγα προϊόντα,
προσοµοίωση από λογαριθµοκανική κατανοµή.
στστ) Ποσοτικοποίηση και Αναλογιστική Διαχείριση
των Κινδύνων και Φερεγγυότητα
Οι κίνδυνοι µιας (αντ)ασφαλιστικής επιχείρησης. Ορισµοί και ταξινόµηση κινδύνων
Ανάλυση συσχετίσεων µεταξύ κινδύνων, ανάλυση και
αξιολόγηση τεχνικών συνάθροισης (correlations, tail-correlations, integrated risk distributions, dynamic financial
analysis, copulas), σχεδιασµός, εφαρµογή και ανάλυση
σεναρίων και εκτέλεση ασκήσεων προσοµοίωσης ακραί-
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ων καταστάσεων στο πλαίσιο της διαχείρισης των κινδύνων.
Ανάλυση και αξιολόγηση κινδύνων που πηγάζουν από
την εφαρµογή και χρήση υποδειγµάτων (model risk, parameter risk).
Υπολογισµός τεχνικών προβλέψεων επί τη βάσει των
χρηµατικών ροών, µέθοδοι υπολογισµού βέλτιστης εκτίµησης, περιθώριο κινδύνου σύµφωνα µε τη µέθοδο του
κόστους κεφαλαίου, hedgeable και non-hedgeable υποχρεώσεις, προσεγγιστικές µέθοδοι.
Καθορισµός παραδοχών και σεναρίων
Κίνδυνοι νέων προϊόντων
Παρακολούθηση της εµπειρίας και της έκθεσης στον
κίνδυνο
Οικονοµικά µέτρα αξίας (π.χ. EV, MCEV) και η χρήση
τους στη διαχείριση κινδύνου και στο σύστηµα λήψεως
αποφάσεων.
Θεωρητικό υπόβαθρο κεφαλαίου κινδύνου, οικονοµικό
κεφάλαιο, σχεδιασµός και δοµή εσωτερικών υποδειγµάτων.
Μέθοδοι υπολογισµού κεφαλαιακών απαιτήσεων
Διαχείριση και προϋπολογισµός κεφαλαίων
Μέτρα κινδύνου και ιδιότητες αυτών
Διακινδυνευόµενο κεφάλαιο (VaR), αναµενόµενο έλλειµµα (expected shortfall) και άλλα συναφή µέτρα, δείκτες κινδύνου και µέθοδοι ιεράρχησης των κινδύνων, µέθοδοι επιµερισµού (quantile, cost of capital) των κεφαλαίων κινδύνου.
Στοιχεία της θεωρίας ακραίων τιµών (EVT).
β) Η εξεταστέα ύλη για τα γνωστικά αντικείµενα της
παραγράφου 2β του άρθρου 4 του παρόντος είναι η ακόλουθη:
αα) Συνταξιοδοτικά σχήµατα και Κοινωνική ασφάλιση.
Θεωρία, σχεδιασµός και δοµή των συνταξιοδοτικών
σχηµάτων, πληθυσµιακή θεωρία, στατιστικά στοιχεία και
αναλογιστικές υποθέσεις, βασικές αναλογιστικές συναρτήσεις, βασικές έννοιες συνταξιοδοτικού κόστους.
Μέθοδοι κοστολόγησης (συσσωρευµένης παροχής
(accrued), πιστούµενης µονάδας (unit credit), προβεβληµένης παροχής (projected), ηλικίας κατά την είσοδο (entry age normal), τρέχουσας ηλικίας (attained age), συνολική (aggregate), γενικευµένες µέθοδοι κοστολόγησης,
αρχική και τελική χρηµατοδότηση, κοστολόγηση των συµπληρωµατικών παροχών, ανάλυση αναλογιστικού κέρδους/ζηµίας.
Μέθοδοι χρηµατοδότησης του κόστους των συντάξεων (pension funding), επένδυση του ενεργητικού των συνταξιοδοτικών ταµείων.
Σύγκριση των µεθόδων κοστολόγησης, ανάλυση ευαισθησίας, µεσοµακροπρόθεσµες προβολές, περιουσιακά
στοιχεία και επενδύσεις ενός σχήµατος, έναρξη, λειτουργία και αναλογιστική παρακολούθηση ενός σχήµατος, ανάλυση της εµπειρίας.
Βασικές αρχές της κοινωνικής ασφάλισης, αναλογιστική θεώρηση του διανεµητικού συστήµατος και άλλων
χρηµατοδοτικών σχηµάτων, δοµή και διάρθρωση της κοινωνικής ασφάλισης στην Ελλάδα, επισκόπηση της κοινωνικής ασφάλισης στο διεθνή χώρο, πρόσφατες εξελίξεις και τάσεις.
ββ) Ασφαλίσεις Ζωής
Εθνικό θεσµικό πλαίσιο και Οδηγίες της ΕΕ
Είδη καλύψεων, όρια, απαλλαγές, όροι συµβάσεων
Παράγοντες κινδύνου και παράγοντες τιµολόγησης,

απαιτούµενα στοιχεία, έλεγχος και ανάλυση στοιχείων
και επιλογή παραγόντων, µέτρηση της έκθεσης στον κίνδυνο, πληθωρισµός και άλλες τάσεις, στενή σχέση της
τιµολόγησης µε τυχόν µεταβολές σε εσωτερικούς (εταιρία) και εξωτερικούς παράγοντες.
Είδη εξόδων, µέθοδοι ανάλυσης των εξόδων, αποθέµατα διαχειριστικών εξόδων, τροποποιηµένα αποθέµατα
και αποθέµατα ισολογισµού, αξίες εξαγοράς και ελεύθερα
Ανάλυση των αποκλίσεων (gain and loss), µερίδια στο
ενεργητικό (asset shares) και διανοµή του πλεονάσµατος, δοκιµασίες κερδοφορίας (profit testing), µέθοδοι ενσωµατωµένης αξίας (embedded value).
Ειδικές ασφαλίσεις, ράντες αναπηρίας, απαλλαγή από
την πληρωµή των ασφαλίστρων
Σύγχρονα µεταβλητά προϊόντα (unit linked και άλλα) /
περιγραφή και αποτίµηση
χρηµατοοικονοµικών εγγυήσεων
Τεχνικές αποτίµησης χρηµατορροών (cash flow techniques) αιτιοκρατικές, στοχαστικές, προεξοφλητικές,
κινδυνoουδέτερες.
Διαχείριση πάγιων στοιχείων και διαχείριση απαιτήσεων / υποχρεώσεων (ALM)
Δυναµική ανάλυση (ανάλυση ευαισθησίας, σενάρια,
τεστ ανθεκτικότητας, διαχείριση της ρευστότητας, µέθοδοι στοχαστικού βέλτιστου ελέγχου).
γγ) Ασφαλίσεις κατά ζηµιών
Εθνικό θεσµικό πλαίσιο και Οδηγίες της ΕΕ
Είδη καλύψεων, όρια, απαλλαγές, όροι συµβάσεων
Παράγοντες κινδύνου και παράγοντες τιµολόγησης,
απαιτούµενα στοιχεία, έλεγχος και ανάλυση στοιχείων
και επιλογή παραγόντων, µέτρηση της έκθεσης στον κίνδυνο, πληθωρισµός και άλλες τάσεις, στενή σχέση της
τιµολόγησης µε τυχόν µεταβολές σε εσωτερικούς (εταιρία) και εξωτερικούς παράγοντες.
Κριτήρια για την ταξινόµηση των κινδύνων, σχετικότητες, αθροιστικές και πολλαπλασιαστικές διαβαθµίσεις
του ασφαλίστρου, αξιολόγηση της αποτελεσµατικότητας της ταξινόµησης, συστήµατα bonus-malus.
Τιµολόγηση µε ανάλυση σε συχνότητα και σφοδρότητα, µέθοδοι εφαρµογής ζηµιοκατανοµών σε εµπειρικά
δεδοµένα, έλεγχοι καλής προσαρµογής, προσοµοίωση.
Άλλες µέθοδοι τιµολόγησης (ανάλυση κατά παράγοντα, τεχνικές ελάχιστης µεροληψίας, γραµµικά και γενικευµένα γραµµικά πρότυπα, µέθοδοι Markov και MCMC).
Τιµολόγηση µε µεθόδους αξιοπιστίας
Εναλλακτικές/στοχαστικές µέθοδοι αποθεµατοποίησης (Mack, Munich Chain Ladder, στοχαστικές µέθοδοι,
προσοµοίωση)
Μεταβλητότητα των αποθεµάτων /Έλεγχος της επάρκειας των αποθεµάτων
Έλεγχοι κερδοφορίας και δυναµική ανάλυση (έλεγχοι
ευαισθησίας, σενάρια, τεστ ανθεκτικότητας, διαχείριση
της ρευστότητας, στοχαστικός βέλτιστος έλεγχος).
Αντασφάλιση (καθαρό κόστος της αντασφάλισης, τιµολόγηση µη αναλογικών καλύψεων, µέθοδος burning
cost, προβλήµατα αποθεµατοποίησης του αντασφαλιστή).
δδ) Ασφαλίσεις Υγείας
Εθνικό θεσµικό πλαίσιο και Οδηγίες της ΕΕ
Είδη καλύψεων, όρια, απαλλαγές, όροι συµβάσεων
Παράγοντες κινδύνου και παράγοντες τιµολόγησης,
απαιτούµενα στοιχεία, έλεγχος και ανάλυση στοιχείων
και επιλογή παραγόντων, µέτρηση της έκθεσης στον κίν-
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δυνο, πληθωρισµός και άλλες τάσεις, στενή σχέση της
τιµολόγησης µε τυχόν µεταβολές σε εσωτερικούς (εταιρία) και εξωτερικούς παράγοντες.
Κριτήρια για την ταξινόµηση των κινδύνων, σχετικότητες, αθροιστικές και πολλαπλασιαστικές διαβαθµίσεις
του ασφαλίστρου, αξιολόγηση της αποτελεσµατικότητας της ταξινόµησης.
Ασφαλίσεις Υγείας διαχειριζόµενες ως ασφαλίσεις
κατά ζηµιών.
Τιµολόγηση µε ανάλυση σε συχνότητα και σφοδρότητα, µέθοδοι εφαρµογής ζηµιοκατανοµών σε εµπειρικά
δεδοµένα, έλεγχοι καλής προσαρµογής, προσοµοίωση.
Άλλες µέθοδοι τιµολόγησης (ανάλυση κατά παράγοντα, τεχνικές ελάχιστης µεροληψίας, γραµµικά και γενικευµένα γραµµικά πρότυπα, µέθοδοι Markov και MCMC)
Τιµολόγηση µε µεθόδους αξιοπιστίας
Εναλλακτικές/στοχαστικές µέθοδοι αποθεµατοποίησης
Μεταβλητότητα των αποθεµάτων /Έλεγχος της επάρκειας των αποθεµάτων
Έλεγχοι κερδοφορίας και δυναµική ανάλυση (έλεγχοι
ευαισθησίας, σενάρια, τεστ ανθεκτικότητας, διαχείριση
της ρευστότητας, στοχαστικός βέλτιστος έλεγχος)
Αντασφάλιση (καθαρό κόστος της αντασφάλισης, τιµολόγηση µη αναλογικών καλύψεων, µέθοδος burning
cost, προβλήµατα αποθεµατοποίησης του αντασφαλιστή, χρήση παράγωγων προϊόντων και cat bonds).
Ασφαλίσεις Υγείας µη διαχειριζόµενες ως ασφαλίσεις
κατά ζηµιών.
Τεχνικές αποτίµησης χρηµατορροών (cash flow techniques) αιτιοκρατικές, στοχαστικές, προεξοφλητικές,
κινδυνοουδέτερες.
Ανάλυση των αποκλίσεων (gain and loss), µερίδια στο
ενεργητικό (asset shares) και διανοµή του πλεονάσµατος, δοκιµασίες κερδοφορίας (profit testing), µέθοδοι ενσωµατωµένης αξίας (embedded value).
Διαχείριση πάγιων στοιχείων και διαχείριση απαιτήσεων/ υποχρεώσεων (ALM)
Δυναµική ανάλυση (ανάλυση ευαισθησίας, σενάρια,
τεστ ανθεκτικότητας, διαχείριση της ρευστότητας, µέθοδοι στοχαστικού βέλτιστου ελέγχου).
4. Το άρθρο 4 του π.δ. 53/2013 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 4
1. Η διάρκεια ισχύος των πιστοποιητικών Αναλογιστή
που χορηγούνται από τους διαπιστευµένους φορείς πιστοποίησης είναι πενταετής.
2. Ο διαπιστευµένοι φορείς οφείλουν να εφαρµόζουν
τεκµηριωµένη διαδικασία ετήσιας επιτήρησης και επαναπιστοποίησης των πιστοποιητικών που εκδίδουν».
5. Το άρθρο 5 του π.δ. 53/2013 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 5
Το Μητρώο Αναλογιστών τηρείται στην αρµόδια Διοικητική Αρχή, επικαιροποιείται τουλάχιστον ανά έξι (6)
µήνες και δηµοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονοµικών.».
6. Το άρθρο 6 του π.δ. 53/2013 αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 6
1. Συνιστάται µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών,
η οποία εκδίδεται εντός τριών µηνών από τη δηµοσίευση
του παρόντος, πενταµελές Πειθαρχικό Συµβούλιο πιστοποιηµένων αναλογιστών, το οποίο αποτελείται από:
α) Έναν Πάρεδρο του Συµβουλίου της Επικρατείας µε
τον αναπληρωτή του.
β) Έναν Πάρεδρο του Ελεγκτικού Συνεδρίου µε τον αναπληρωτή του.
γ) Τον Προϊστάµενο της Διεύθυνσης Πιστωτικών και
Δηµοσιονοµικών Υποθέσεων της Γενικής Διεύθυνσης Οικονοµικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονοµικών, µε
τον αναπληρωτή του.
δ) Τον Προϊστάµενο της Διεύθυνσης Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης της Τράπεζας της Ελλάδος.
ε) Έναν πιστοποιηµένο αναλογιστή µε ελάχιστη αναλογιστική εµπειρία 10 ετών, µε τον αναπληρωτή του, ο οποίος επιλέγεται µετά από κλήρωση.
Πρόεδρος του Πειθαρχικού Συµβουλίου ορίζεται ο αρχαιότερος εκ των δύο Παρέδρων και γραµµατέας υπάλληλος της Γενικής Διεύθυνσης Οικονοµικής Πολιτικής
του Υπουργείου Οικονοµικών, µε τον αναπληρωτή του.
Η θητεία του Πειθαρχικού Συµβουλίου είναι τριετής µε
δυνατότητα ανανέωσης.
2. Το Πειθαρχικό Συµβούλιο επιλαµβάνεται, αυτεπάγγελτα ή κατόπιν έγγραφης καταγγελίας, παραβάσεων
της νοµοθεσίας και του εκάστοτε ρυθµιστικού πλαισίου
που διέπει τις εργασίες των πιστοποιηµένων αναλογιστών, περιπτώσεων πληµµελούς ασκήσεως των καθηκόντων του πιστοποιηµένου αναλογιστή, ανάρµοστης ή αναξιοπρεπούς συµπεριφοράς κατά την άσκηση των καθηκόντων του, καθώς και παραβάσεων του ισχύοντος
κώδικα δεοντολογίας και των ευρωπαϊκών ή διεθνών αναγνωρισµένων αναλογιστικών προτύπων ή προδήλως
εσφαλµένων µελετών.
ΕΞΟΥΣΙΕΣ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Το Πειθαρχικό Συµβούλιο αποφαίνεται αιτιολογηµένα,
µετά από κλήση σε ακρόαση του πιστοποιηµένου αναλογιστή, εκτιµώντας δε τα πραγµατικά περιστατικά, δύναται να επιβάλει, ανάλογα µε τη βαρύτητα του παραπτώµατος, τις ακόλουθες ποινές:
α) Έγγραφη επίπληξη.
β) Χρηµατικό πρόστιµο έως ένα εκατοµµύριο
(1.000.000) ευρώ, ανάλογο της βαρύτητας του παραπτώµατος και του ύψους της προκληθείσας ζηµίας. Σε περίπτωση υποτροπής, το Πειθαρχικό Συµβούλιο δύναται να
επιβάλλει πρόστιµο ύψους έως δύο εκατοµµύρια
(2.000.000) ευρώ. Ειδικώς, στην περίπτωση επιβολής
προστίµου σε νοµικό πρόσωπο, το επιβαλλόµενο πρόστιµο δύναται να ανέλθει έως ποσού ίσου µε το δεκαπλάσιο
της αµοιβής που τιµολογήθηκε στον πελάτη.
γ) Προσωρινή στέρηση πιστοποίησης για χρονικό διάστηµα µέχρι ένα έτος.
δ) Οριστική διαγραφή του πιστοποιηµένου αναλογιστή
από το Μητρώο.
Για την επιµέτρηση του επιβαλλόµενου προστίµου σε
κάθε µία από τις υποπεριπτώσεις α΄ έως και δ΄ της περίπτωσης αυτής λαµβάνονται υπόψη, ενδεικτικώς, η σοβαρότητα της παράβασης, ο κίνδυνος για την αξιοπιστία
και την ορθή λειτουργία του θεσµού των πιστοποιηµέ-
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νων εκτιµητών, ο τυχόν προσπορισµός οφέλους και η τυχόν συνδροµή στο πρόσωπο του παραβάτη της ιδιότητας
του κυρίου εταίρου στην περίπτωση άσκησης του επαγγέλµατος από νοµικό πρόσωπο.
1. Σε περίπτωση διαπίστωσης της τέλεσης παράβασης
από πιστοποιηµένο αναλογιστή, που διενεργεί µελέτες
στο όνοµα και για λογαριασµό νοµικού προσώπου, η ευθύνη του πιστοποιηµένου αναλογιστή δεν αίρει την τυχόν σωρευτική πειθαρχική ευθύνη του νοµικού προσώπου.
Το Πειθαρχικό Συµβούλιο δύναται για λόγους προστασίας του δηµοσίου συµφέροντος να δηµοσιοποιεί µε κάθε πρόσφορο κατά την κρίση του µέσο τις αποφάσεις αυτού που αφορούν την επιβολή πειθαρχικών κυρώσεων.
2. Κατά των αποφάσεων του Πειθαρχικού Συµβουλίου
χωρεί προσφυγή στα αρµόδια Διοικητικά Δικαστήρια, µέσα σε προθεσµία 60 ηµερών από την κοινοποίηση τους.
3. Τα πρόστιµα που επιβάλλονται κατ’ εφαρµογή της
περίπτωσης 3 της παρούσας υποπαραγράφου αποτελούν έσοδα του Δηµοσίου και εισπράττονται κατά τις
διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δηµοσίων Εσόδων
(ν.δ. 356/1974), από την εκάστοτε αρµόδια φορολογική
αρχή, η οποία οφείλει να ενηµερώσει άµεσα την Αρµόδια Διοικητική Αρχή για την είσπραξη ή µη του προστίµου.
4. Το Πειθαρχικό Συµβούλιο στο πλαίσιο της διερεύνησης υποθέσεως για τη διαπίστωση της τυχόν τέλεσης
παραβάσεων της νοµοθεσίας και του ρυθµιστικού πλαισίου που διέπει τις εργασίες των πιστοποιηµένων αναλογιστών δύναται να λαµβάνει κατά την κρίση του ένορκες ή
ανωµοτί µαρτυρικές καταθέσεις, µε την επιφύλαξη των
διατάξεων του άρθρου 212 του Κώδικα Ποινικής Δικονοµίας, και να ζητά επεξηγήσεις για τα γεγονότα ή έγγραφα που σχετίζονται µε το αντικείµενο και το σκοπό της
πιστοποίησης και να καταγράφει τις σχετικές απαντήσεις.
5. Η λήψη µαρτυρικών καταθέσεων, σύµφωνα µε την
περίπτωσης 4 της παρούσας υποπαραγράφου, πραγµατοποιείται στην έδρα της Αρµόδιας Διοικητικής Αρχής.
Το ελεγχόµενο πρόσωπο που πρόκειται να καταθέσει
κλητεύεται εγγράφως σε ορισµένη ηµέρα και ώρα. Η
κλήση υπογράφεται από τον Πρόεδρο του Πειθαρχικού
Συµβουλίου. Η κλήση περιέχει συνοπτική περιγραφή της
υπόθεσης, για την οποία πρόκειται να εξεταστεί ο µάρτυρας και µνηµονεύει την αρχή στην οποία αυτό καλείται. Η κλήση επιδίδεται στο εξεταζόµενο πρόσωπο µε δικαστικό επιµελητή, εφαρµοζοµένων αναλόγως των άρθρων 47 έως 57 του Κώδικα Διοικητικής Δικονοµίας, µία
(1) τουλάχιστον εργάσιµη ηµέρα πριν από την ηµέρα για
την οποία καλείται προς εξέταση. Η προθεσµία κλήσης
µπορεί να παρατείνεται σε πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες,
εφόσον το εξεταζόµενο πρόσωπο έχει την κατοικία ή έδρα του εκτός του νοµού Αττικής. Η προθεσµία κλήσης
παρατείνεται σε δέκα (10) εργάσιµες ηµέρες, εφόσον το
εξεταζόµενο πρόσωπο έχει την κατοικία ή έδρα του εκτός της ελληνικής επικράτειας.
6. Ο µάρτυρας, πριν καταθέσει, καλείται να δηλώσει το
όνοµα και το επώνυµο του, τον τόπο της γέννησης και
της κατοικίας του, καθώς και την ηλικία του.
7. Για τη µαρτυρική κατάθεση συντάσσεται από τον
γραµµατέα του Πειθαρχικού Συµβουλίου, έκθεση µαρτυρικής κατάθεσης. Η έκθεση πρέπει να αναφέρει τον τόπο
και την ηµεροµηνία της κατάθεσης, την ώρα κατά την οποία άρχισε και τελείωσε η κατάθεση και το ονοµατεπώ-

νυµο του µέλους του Πειθαρχικού Συµβουλίου που έλαβε την κατάθεση, του γραµµατέα και του µάρτυρα, καθώς και ακριβή καταγραφή όσων κατατέθηκαν από τον
µάρτυρα. Η έκθεση διαβάζεται από όλα τα παρευρισκόµενα κατά την εξέταση πρόσωπα και υπογράφεται από
αυτά. Αν κάποιο από τα πρόσωπα αυτά αρνείται να υπογράψει, αυτό αναφέρεται στην έκθεση. Η έκθεση αποτελεί πλήρη απόδειξη για όσα έχει καταθέσει ο µάρτυρας.
Η έκθεση είναι άκυρη, εάν λείπουν η χρονολογία (εκτός
αν προκύπτει µε βεβαιότητα από το όλο περιεχόµενο
της έκθεσης ή από άλλα έγγραφα που επαναλαµβάνονται σε αυτήν), η αναγραφή των ονοµάτων και των επωνύµων ή η υπογραφή των προσώπων που παρευρέθηκαν
στην κατάθεση. Η έκθεση συντάσσεται σε δύο αντίγραφα, από τα οποία ένα αντίγραφο δίδεται στον µάρτυρα
και το άλλο τίθεται στο φάκελο της υπόθεσης.
Ψευδείς ή ανακριβείς µαρτυρικές καταθέσεις τιµωρούνται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παράγραφο 2 του
άρθρου 225 του Ποινικού Κώδικα.».
7. Το άρθρο 7 του π.δ. 53/2013 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 7
Το πεδίο εφαρµογής των άρθρων 1, 2, 4, 5 και 6 επεκτείνεται στους Αναλογιστές α) Κοινωνικής Ασφάλισης
και β) Ταµείων Επαγγελµατικής Ασφάλισης του άρθρου
7 του ν. 3029/2002. Με κοινή απόφαση των Υπουργών
Οικονοµικών και Εργασίας εξειδικεύονται τα γνωστικά
αντικείµενα, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια
για την εφαρµογή του άρθρου αυτού».
ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Β.2.: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΤΟΥ ΕΚΤΙΜΗΤΗ
Από την έναρξη ισχύος του ν. 4223/2013 (Α΄ 287) το
άρθρο 38 τροποποιείται ως εξής:
α. Στον τίτλο του άρθρου 38 η λέξη «ορκωτούς» αντικαθίσταται από τη λέξη «πιστοποιηµένους».
β. Το στοιχείο αα΄ της υποπερίπτωσης στ΄ της περίπτωσης 2 της υποπαραγράφου Γ.2 της παραγράφου Γ
του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 (Α΄ 107) αντικαθίσταται ως εξής:
«αα) Έχει πιστοποιηθεί ως εκτιµητής από αρµόδιο φορέα διαπιστευµένο κατά ISO/IEC 17024, για το σχήµα
του εκτιµητή, από το Εθνικό Σύστηµα Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ), µέσω διαδικασίας εξετάσεων, προϋπόθεση για
συµµετοχή στις οποίες αποτελεί η προσκόµιση πτυχίου
ανώτερης ή ανώτατης σχολής της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής. Οι τίτλοι σπουδών που προέρχονται από ιδρύµατα της αλλοδαπής πρέπει να είναι αναγνωρισµένοι από
τον αρµόδιο Διεπιστηµονικό Οργανισµό Αναγνώρισης
Τίτλων Ακαδηµαϊκών και Πληροφόρησης (ΔΟΑΤΑΠ) ως ισότιµοι και αντίστοιχοι ή ως ισότιµοι προς τους απονεµόµενους από τα ελληνικά ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύµατα.
Εναλλακτικά, να έχει πιστοποιηθεί ως εκτιµητής από
επαγγελµατική εκτιµητική ένωση ή από εκτιµητικό οργανισµό που πληρούν τις προϋποθέσεις της παραγράφου 2
του αρ. 3 του π.δ. 38/2010 (Α΄ 78).»
γ. Το στοιχείο γγ΄ της υποπερίπτωσης στ΄ της περίπτωσης 2 της υποπαραγράφου Γ2 καταργείται.
δ. Η υποπαράγραφος Γ.3 της παραγράφου Γ του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 καταργείται.
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ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Β.3.: ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ
ΓΙΑ ΤΟ ΤΑΙΠΕΔ
1. α. Η παράγραφος 11 του άρθρου 2 του ν. 3986/2011
(Α΄ 152) αριθµείται ως περίπτωση α΄ και προστίθεται
πρώτο εδάφιο ως εξής:
«Για τους σκοπούς της µεταβίβασης και περιέλευσης
στο Ταµείο της κυριότητας ή άλλου εµπράγµατος δικαιώµατος του Ελληνικού Δηµοσίου επί των ακινήτων της
παραγράφου 4, τα Υποθηκοφυλακεία της περιφέρειας
του ακινήτου ή τα οικεία Κτηµατολογικά Γραφεία, όπου
αυτά λειτουργούν, οφείλουν να χορηγούν ατελώς πιστοποιητικά ιδιοκτησίας, βαρών και µη διεκδικήσεων, καθώς
και πιστοποιητικά, αντίγραφα και αποσπάσµατα από τα
κτηµατολογικά φύλλα, από τα διαγράµµατα και γενικώς
από κάθε τηρούµενο κτηµατολογικό στοιχείο, για τα εγγραπτέα δικαιώµατα του Ελληνικού Δηµοσίου, κατόπιν
σχετικής αιτήσεως που δύναται να υποβάλει, το Ταµείο
είτε το ίδιο είτε δια της Εταιρείας Ακινήτων του Δηµοσίου (ΕΤΑΔ Α.Ε.), ιδίως στις περιπτώσεις των προς µεταβίβαση στο Ταµείο ακινήτων, τα οποία εκ του νόµου υπάγονται στη διοίκηση και διαχείριση της τελευταίας, χωρίς υποχρέωση καταβολής πάγιων τελών ή αναλογικών
δικαιωµάτων υποθηκοφυλάκων, καθώς και τελών και λοιπών δικαιωµάτων της παραγράφου 2 του άρθρου 22 του
ν. 2664/1998, ως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.»
β. Μετά την περίπτωση α΄ της παραγράφου 11 του άρθρου 2 του ν. 3986/2011, όπως αριθµήθηκε µε την προηγούµενη υποπερίπτωση, προστίθενται περιπτώσεις β΄
και γ΄ ως εξής:
«β. Κατ΄ εξαίρεση για τη σύνταξη συµβολαιογραφικών
πράξεων και εγγράφων που καταρτίζονται σε εφαρµογή
των διατάξεων του άρθρου 5 του παρόντος νόµου και εφόσον το Ταµείο είναι συµβαλλόµενο, είτε για τον εαυτό
του ατοµικά, είτε ως εντολοδόχος του Ελληνικού Δηµοσίου, καταβάλλονται στους συµβολαιογράφους τα µειωµένα δικαιώµατα του άρθρου 14 παρ. 3 του ν. 3156/2003
(Α΄ 157).
γ. Για τη µεταγραφή στα βιβλία µεταγραφών των οικείων υποθηκοφυλακείων των ανωτέρω δικαιοπραξιών της
περ. (β) καταβάλλονται στους µεν έµµισθους υποθηκοφύλακες µόνο πάγια δικαιώµατα εκατό (100 €) ευρώ,
στους δε άµισθους υποθηκοφύλακες τα δικαιώµατα αυτά
περιορίζονται στο 1/20 των επιβαλλοµένων από τις κείµενες διατάξεις, χωρίς να δύνανται να υπερβούν το ποσό των δύο χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (2.500 €), εφόσον υπολογίζονται αναλογικά ή το ποσό των διακοσίων
ευρώ (200 €) σε κάθε άλλη περίπτωση, αποκλειοµένης
οποιασδήποτε άλλης επιβάρυνσης ή τέλους. Το ίδιο ισχύει και για την καταχώρηση των δικαιοπραξιών της
περ. (β) στα κτηµατολογικά φύλλα των οικείων κτηµατολογικών γραφείων. Σε περίπτωση που εφαρµόζονται και
οι διατάξεις του άρθρου 8 του ν. 325/1976, όπως ισχύει,
(Α΄ 125), τα παραπάνω δικαιώµατα υποθηκοφυλάκων και
προϊσταµένων κτηµατολογικών γραφείων περιορίζονται
στο ύψος που αναφέρει η εν λόγω διάταξη. Μη συµµόρφωση µε την παρούσα από υποθηκοφύλακες ή προϊσταµένους κτηµατολογικών γραφείων, εκτός των πειθαρχικών κυρώσεων, συνιστά παράβαση καθήκοντος, κατ΄ άρθρο 259 του Ποινικού Κώδικα. Το εν λόγω αδίκηµα τελείται µε την άρνηση της µεταγραφής ή καταχώρισης και
διαρκεί έως την οριστική µεταγραφή ή καταχώριση από
τον αρµόδιο υποθηκοφύλακα ή προϊστάµενο του κτηµατολογικού γραφείου.».

2. Η περίπτωση γ΄ της παραγράφου 17 του άρθρου 2
του ν. 3986/2011 αντικαθίσταται ως εξής:
«γ. Επιχορηγήσεις από το Δηµόσιο, ανάλογα µε το
πρόγραµµα αξιοποίησης και τις ανάγκες του και τις ανάγκες παρακολούθησης της εκτέλεσης συµβάσεων που
συνάπτει το Ταµείο σύµφωνα µε το άρθρο 5.».
3. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 18 του άρθρου 2 του ν. 3986/2011 αντικαθίσταται από εδάφια ως
εξής:
«Κατ΄ εξαίρεση, τα έσοδα από µερίσµατα επί των κερδών της εκάστοτε τελευταίας χρήσεως δηµοσίων επιχειρήσεων και οργανισµών, που εισπράττει το Ταµείο, αποτελούν έσοδα του τακτικού Κρατικού Προϋπολογισµού,
µέχρι την αξιοποίηση των µετοχών των παραπάνω επιχειρήσεων και οργανισµών, και µεταφέρονται, το αργότερο µέσα σε δέκα (10) ηµέρες από την είσπραξη τους,
σε πίστωση του λογαριασµού του Ελληνικού Δηµοσίου
Νο 242703/7 «Έσοδα Δηµοσίου εξ εισπράξεων µερισµαταποδείξεων του Δηµοσίου». Τα µερίσµατα που τυχόν
διανέµονται από τα κέρδη προηγούµενων χρήσεων, καθώς και το προϊόν τυχόν µείωσης µετοχικού κεφαλαίου
δηµοσίων επιχειρήσεων και οργανισµών που εισπράττει
το Ταµείο αποδίδονται σύµφωνα µε όσα ορίζονται στην
παράγραφο 14 στον ειδικό λογαριασµό της παραγράφου
5 του άρθρου 4 του ν. 4063/2012 (Α΄71) µε την ονοµασία
«Ελληνικό Δηµόσιο (ΕΔ) Εισπράξεις και Πληρωµές για
την εξυπηρέτηση του Δηµοσίου Χρέους.»
4. Στο τέλος του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 1
του άρθρου 3 του ν. 3986/2011 προστίθεται νέο εδάφιο
ως εξής: « Προσωρινά και µέχρι το διορισµό νέου µέλους εφαρµόζεται η παρ. 8 του άρθρου 18 κ.ν.
2190/1920.».
5. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 3
του ν. 3986/2011 αντικαθίσταται ως εξής:
«Αντικατάσταση του Προέδρου, του Διευθύνοντος
Συµβούλου και των µελών του Διοικητικού Συµβουλίου,
πριν από τη λήξη της θητείας τους, επιτρέπεται µε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Ταµείου µόνο στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) αν παραβούν τις υποχρεώσεις των παραγράφων 13,
14, και 16 του παρόντος άρθρου,
β) όταν µε πράξεις ή παραλείψεις τους επέρχεται αδικαιολόγητη διακοπή ή τίθενται εκ προθέσεως σε κίνδυνο
οι σκοποί του Ταµείου,
γ) αν εκδοθεί για το οικείο πρόσωπο αµετάκλητο παραπεµπτικό βούλευµα για αδίκηµα που συνεπάγεται κώλυµα διορισµού σε θέση δηµοσίου υπαλλήλου ή έκπτωση δηµοσίου υπαλλήλου, σύµφωνα µε τις διατάξεις του
ν. 3528/2007 (Α΄ 26).
δ) αν, µετά το διορισµό τους, κηρυχθούν σε πτώχευση.»
6. Στο τέλος της παραγράφου 5 του άρθρου 3 του
ν. 3986/2011, προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Αν κενωθεί η θέση του Προέδρου ο Διευθύνων Σύµβουλος ασκεί προσωρινά τα καθήκοντα και τις αρµοδιότητες του Προέδρου για περίοδο που δεν µπορεί να υπερβαίνει τους έξι (6) µήνες.»
7. Στο τέλος της παραγράφου 6 του άρθρου 3 του
ν. 3986/2011, προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Αν κενωθεί η θέση του Διευθύνοντος Συµβούλου, το
Διοικητικό Συµβούλιο ασκεί προσωρινά τα καθήκοντα και
τις αρµοδιότητες του Διευθύνοντος Συµβούλου για περίοδο που δεν µπορεί να υπερβαίνει τους έξι (6) µήνες.».
8. Στο τέλος της παραγράφου 10 του άρθρου 3 του
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ν. 3986/2011 προστίθεται, από τότε που ίσχυσε ο
ν. 4111/2013, εδάφιο ως εξής:
«Οι διατάξεις των παραγράφων 4, 5 και 6 του άρθρου 2
του ν. 4111/2013 (Α΄ 18) δεν εφαρµόζονται για το Ταµείο».
9. α. Η υφιστάµενη παράγραφος 12 του άρθρου 3 του
ν. 3986/2011, αναριθµείται σε περίπτωση α΄ και µετά το
πρώτο εδάφιο προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Μεταξύ του Ταµείου και του Προέδρου, του Διευθύνοντος Συµβούλου και του Εντεταλµένου Συµβούλου
καταρτίζονται συµβάσεις παροχής υπηρεσιών, κατόπιν
έγκρισης της Γενικής Συνέλευσης σύµφωνα µε το άρθρο
23α του κ.ν. 2190/1920.»
β. Μετά την περίπτωση α΄ της παραγράφου 12 του άρθρου 3 του ν. 3986/2011, όπως αναριθµήθηκε µε την
προηγούµενη υποπερίπτωση προστίθεται περίπτωση β΄
ως εξής:
«β. Τα εκτελεστικά µέλη του Διοικητικού Συµβουλίου
εξακολουθούν κατά τη διάρκεια της θητείας τους να διέπονται από το ασφαλιστικό –συνταξιοδοτικό καθεστώς
κύριας και επικουρικής ασφάλισης, πρόνοιας και υγειονοµικής περίθαλψης στο οποίο υπάγονταν αµέσως πριν
το διορισµό τους, θεωρούµενοι για την ασφάλισή τους
ως έµµισθοι, ελλείποντος δε τέτοιου καθεστώτος υπάγονται στην ασφάλιση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Εργασίας, η ισχύς
της οποίας µπορεί να ανατρέχει στην ηµεροµηνία διορισµού των άνω µελών, καθορίζεται κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια για την παρακράτηση και καταβολή των σχετικών
εισφορών εργοδότη και εργαζοµένου, απαλλασσόµενων
από πρόσθετα τέλη, πρόστιµα, προσαυξήσεις και λοιπές
επιβαρύνσεις, εφόσον καταβληθούν εντός έξι µηνών από την έκδοση της άνω απόφασης.».
γ. Οι διατάξεις της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 12
του άρθρου 3 του ν. 3986/2011, όπως αναριθµήθηκε µε
την υποπερίπτωση α΄ της παρούσας περίπτωσης, εξακολουθούν να ισχύουν και µετά την εφαρµογή των διατάξεων των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου έκτου του
ν. 4092/2012 ( A΄ 220) και του τελευταίου εδαφίου της
περίπτωσης 8 της υποπαραγράφου Γ1 της παραγράφου
Γ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (A΄ 222).
10. Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 5 του ν. 3986/
2011, προστίθεται περίπτωση θ΄ ως εξής:
«θ) Έκδοση τίτλων ανταλλαξίµων µε µετοχές που ανήκουν στην κυριότητα του Ταµείου.
11. Μετά την περίπτωση θ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του ν. 3986/2011, προστίθενται εδάφια ως εξής:
Το Διοικητικό Συµβούλιο του Ταµείου ύστερα από γνώµη του Συµβουλίου Εµπειρογνωµόνων αποφασίζει για
την ειδικότερη µορφή της διαδικασίας εξεύρεσης αντισυµβαλλοµένων, λαµβάνοντας υπόψη τα συναλλακτικά
ήθη σε αντίστοιχες συναλλαγές διεθνώς, τις ιδιαιτερότητες κάθε περιουσιακού στοιχείου, την ύπαρξη και τα
χαρακτηριστικά του επενδυτικού ενδιαφέροντος και όσα
άλλα στοιχεία κρίνει σηµαντικά για την βέλτιστη αξιοποίηση των περιουσιακών στοιχείων του Ταµείου και τηρώντας σε κάθε περίπτωση τους κανόνες του ενωσιακού δικαίου για τη σύναψη συµβάσεων που δεν εµπίπτουν στο
πεδίο εφαρµογής των οδηγιών περί δηµοσίων συµβάσεων, όπως οι κανόνες αυτοί αποτυπώνονται στη νοµολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στην
Ερµηνευτική Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
2006/C 179/02.».
12. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου

5 του ν. 3986/2011, αντικαθίσταται ως εξής:
«Οι συµβάσεις της παρούσας παραγράφου συνοµολογούνται µε όρους ανοικτής αγοράς, οποιοδήποτε δε κόστος από αυτές, αποτελεί λειτουργικό κόστος του Ταµείου και βαρύνει το τίµηµα που αυτό εισπράττει από την αξιοποίηση περιουσιακών στοιχείων.»
13. Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του
ν. 3986/2011 προστίθενται εδάφια ως εξής:
«Το Υπουργείο Τουρισµού είναι αρµόδιο για την παρακολούθηση και τήρηση των συµβατικών όρων που αφορούν την καλή λειτουργία, διαχείριση, συντήρηση, ασφάλεια και ανάπτυξη τουριστικών λιµένων, οι οποίοι αξιοποιούνται µε παραχώρηση της χρήσης και εκµετάλλευσης σύµφωνα µε την περιπτ. ε΄ της παραγράφου 1. Η
σχετική σύµβαση παραχώρησης συνυπογράφεται και από τον Υπουργό Τουρισµού. Στην παρακολούθηση και
τήρηση των συµβατικών όρων που αφορούν την καλή
λειτουργία, διαχείριση, συντήρηση, ασφάλεια και ανάπτυξη τουριστικών λιµένων της παρ. 3 του άρθρου 13
του ν. 2636/1998 συµπράττει και η ΕΤΑΔ. Α.Ε., όπου
στην νοµοθεσία προβλέπεται ή όταν της ζητηθεί από το
ως άνω αρµόδιο Υπουργείο.
Το Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου είναι αρµόδιο για
την παρακολούθηση και τήρηση των συµβατικών όρων
που αφορούν την καλή λειτουργία, διαχείριση, συντήρηση, ασφάλεια και ανάπτυξη των λιµένων, οι οποίοι αξιοποιούνται µε παραχώρηση της χρήσης και εκµετάλλευσης σύµφωνα µε την περιπτ. ε΄ της παραγράφου 1. Η
σχετική σύµβαση παραχώρησης συνυπογράφεται και από τον Υπουργό Ναυτιλίας και Αιγαίου.
Οι κατά τα ανωτέρω αρµοδιότητες των Υπουργείων
Τουρισµού και Ναυτιλίας και Αιγαίου δεν θίγουν τις διατάξεις των παραγράφων 14, 15, 16 και 17 του άρθρου 2
του ν. 3986/2011. Για τεχνικά ζητήµατα που ανακύπτουν
ως προς την τήρηση συµβατικών όρων που συνοµολογούνται σύµφωνα µε το προηγούµενο εδάφιο, µπορεί να
προβλέπεται στη σύµβαση παραχώρησης ο ορισµός ανεξάρτητου τεχνικού ή /και πραγµατογνώµονα µε διαδικασία που προσδιορίζεται στη σύµβαση.».
14. Η παράγραφος 6 του άρθρου 5 του ν. 3986/2011
τροποποιείται ως εξής:
Οι λέξεις «Χρηµατιστήριο Αθηνών» αντικαθίστανται από τις λέξεις «Οργανωµένη Αγορά κατά την έννοια του
νόµου 3606/2007 (Α΄ 195)», οι λέξεις «χρηµατιστηριακές εταιρίες» αντικαθίστανται από τις λέξεις «πιστωτικά
ιδρύµατα ή ΕΠΕΥ» και οι λέξεις «χρηµατιστηριακές συναλλαγές» αντικαθίστανται από τις λέξεις «συναλλαγές
που λαµβάνουν χώρα σε Οργανωµένη Αγορά κατά την
έννοια του νόµου 3606/2007».
15. Στο τέλος του άρθρου 5 του ν. 3986/2011 προστίθενται παράγραφοι 11 έως 14 ως εξής:
«11. Για την πώληση µετοχών που είναι εισηγµένες σε
Οργανωµένη Αγορά ή εισάγονται σε Οργανωµένη Αγορά
κατά την έννοια του νόµου 3606/2007 (Α΄ 195), παράλληλα µε την πώληση το Ταµείο δύναται επίσης να αναθέτει σε πιστωτικά ιδρύµατα ή ΕΠΕΥ την εξεύρεση αγοραστών µέσω διαδικασίας βιβλίου προσφορών µε ή χωρίς
την υποχρέωση των πιστωτικών ιδρυµάτων ή ΕΠΕΥ να
αγοράσουν τις µετοχές που τυχόν δεν θα διατεθούν.
12. Το Ταµείο δύναται να αποδέχεται δηµόσιες προτάσεις που υποβάλλονται σύµφωνα µε τον ν. 3461/2006
(Α΄ 106).
13. Στις περιπτώσεις των παραγράφων 11 και 12 του
παρόντος άρθρου, τον προσυµβατικό έλεγχο της παρα-
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γράφου 4 του άρθρου 9 υποκαθιστά, σε σχέση µε όλες
τις προβλέψεις της παρ. 4, η γνώµη Συµβούλου ή Παρέδρου του Ελεγκτικού Συνεδρίου που ορίζεται από τον
Πρόεδρο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ή σε περίπτωση κωλύµατός του από τον αρχαιότερο Αντιπρόεδρο, και παρίσταται στις σχετικές συνεδριάσεις του συµβουλίου εµπειρογνωµόνων και του διοικητικού συµβουλίου του
Ταµείου. Ο Σύµβουλος ή Πάρεδρος του Ελεγκτικού Συνεδρίου καλείται εγγράφως ή µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο για θέµα της παραγράφου 11 είκοσι τέσσερις (24)
ώρες και για θέµα της παραγράφου 12 σαράντα οκτώ
(48) ώρες πριν τη σχετική συνεδρίαση αντίστοιχα, στην
περίπτωση δε της παραγράφου 12 ταυτόχρονα µε την
κλήση τού κοινοποιείται υποχρεωτικά το σχετικό πληροφοριακό δελτίο και η έγκρισή του από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Η γνώµη του Συµβούλου ή Παρέδρου διατυπώνεται προφορικά κατά τη συνεδρίαση του διοικητικού συµβουλίου και καταχωρίζεται αυτολεξεί στα πρακτικά.
16. Μετά το άρθρο 5 του ν. 3986/2011 προστίθεται άρθρο 5Α ως εξής:
«Άρθρο 5Α
Παρακολούθηση εκτέλεσης συµβάσεων
Το Ταµείο παρακολουθεί την εκτέλεση των συµβάσεων που συνάπτονται σύµφωνα µε το άρθρο 5 και παρέχει
κάθε αναγκαία υποστήριξη και συνδροµή προς το Ελληνικό Δηµόσιο προκειµένου αυτό να ασκεί τα δικαιώµατά
του και να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του από τις συµβάσεις αυτές, διατυπώνοντας σχετικά γραπτές εισηγήσεις. Για το σκοπό αυτόν δηµιουργείται στο Ταµείο µονάδα παρακολούθησης συµβάσεων, όπως ειδικότερα ορίζεται στον εσωτερικό κανονισµό λειτουργίας του Ταµείου.».
17. Η παράγραφος 1 του άρθρου 6 του ν. 3986/2011
καταργείται, οι παράγραφοι 2 και 3 αναριθµούνται σε 1
και 2 αντίστοιχα και προστίθεται παράγραφος 3 ως εξής:
«3. Με απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου του Ταµείου µετά από γνώµη του Συµβουλίου Εµπειρογνωµόνων είναι δυνατόν αντί της αποτίµησης της προηγούµενης παραγράφου να λαµβάνεται γνωµοδότηση πιστωτικού ιδρύµατος ή ΕΠΕΥ σχετικά µε το δίκαιο και εύλογο
της προτεινόµενης συναλλαγής. Το Διοικητικό Συµβούλιο οφείλει µε απόφασή του να καθορίσει τα κριτήρια βάσει των οποίων θα δύναται να επιλέγεται η λήψη γνωµοδότησης κατά το προηγούµενο εδάφιο.».
18. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου
8 του ν. 3986/2011 καταργείται.
19. Μετά το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 9 του ν. 3986/2011 προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Στις εταιρίες στις οποίες κατέχει την πλειοψηφία των
µετοχών, το Ταµείο ασκεί τα δικαιώµατα που απορρέουν
από την ιδιότητά του ως µετόχου µε γνώµονα τη βέλτιστη υλοποίηση του προγράµµατος αποκρατικοποιήσεων
σύµφωνα µε πλαίσιο συνεργασίας το οποίο θέτει τους επιµέρους στόχους και υποχρεώσεις που επιβάλλονται από το πρόγραµµα αποκρατικοποιήσεων στις εν λόγω εταιρίες καθώς και τα κριτήρια επίτευξης αυτών. Το ανωτέρω πλαίσιο συνεργασίας καθορίζεται µε απόφαση του
Διοικητικού Συµβουλίου του Ταµείου.»
20. Στο τέλος της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 9
του άρθρου 12 του ν. 3986/2011 προστίθενται εδάφια ως
εξής:

«Αντί του οικείου Δήµου κατά το άρθρο 31 παρ. 3 του
ν. 2160/1993 και το άρθρο 34 παρ. 7 του ν. 2160/1993
γνωµοδοτεί το οικείο Περιφερειακό Συµβούλιο. Σε περίπτωση που για λόγους σφαιρικής εκτίµησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων απαιτείται για τη χωροθέτηση
τουριστικού λιµένα να προηγηθεί η τήρηση της διαδικασίας και η έγκριση είτε Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του σχεδίου ή προγράµµατος είτε
Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου για
ευρύτερη περιοχή των προς παραχώρηση λιµενικών εγκαταστάσεων, αρµόδια αρχή για την έκδοσή τους είναι
η αρµόδια υπηρεσία περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής (ΕΥΠΕ), ανεξαρτήτως της κατάταξης του έργου στην υποκατηγορία Α1 ή Α2 της υπ’ αριθ. 1958/13.1.2012 υπουργικής απόφασης (Β΄ 21). Το ΤΑΙΠΕΔ δύναται να κινεί τη
διαδικασία της περιβαλλοντικής αδειοδότησης και για
τις ευρύτερες λιµενικές εγκαταστάσεις. Τα δύο προηγούµενα εδάφια εφαρµόζονται και σε εκκρεµείς διαδικασίες χωροθέτησης και περιβαλλοντικής αδειοδότησης
τουριστικών λιµένων.».
21. Μετά από το πρώτο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου
9 του ν. 3986/2011 προστίθενται εδάφια ως εξής:
«Ο προσυµβατικός έλεγχος µπορεί να ασκείται συνολικά για κατηγορία συµβάσεων εφόσον υποβάλλονται
στο Ελεγκτικό Συνέδριο ο τύπος της σύµβασης και η διαδικασία εξεύρεσης αντισυµβαλλοµένου από την έναρξη
της διαδικασίας αυτής µέχρι και τον ορισµό των υποψηφίων αντισυµβαλλοµένων. Στην περίπτωση αυτή απαιτείται προσυµβατικός έλεγχος κατ΄ ιδίαν σύµβασης µόνο
στο µέτρο που υπάρξει απόκλιση από τον τύπο της σύµβασης ή της διαδικασίας που έχουν υποβληθεί στο Ελεγκτικό Συνέδριο.».
22. α. Στο άρθρο 15Α του ν. 3986/2011 προστίθεται παράγραφος 5 ως εξής:
«5. Κατά παρέκκλιση από τον ν. 2971/2001 µε απόφαση του Υπουργού Τουρισµού µετά από γνώµη της Επιτροπής Τουριστικών Λιµένων είναι δυνατή η νοµιµοποίηση υφιστάµενων εγκαταστάσεων και λιµενικών έργων εντός της χερσαίας (περιλαµβανοµένου του αιγιαλού και
της παραλίας) και θαλάσσιας ζώνης τουριστικών λιµένων που αξιοποιούνται από το ΤΑΙΠΕΔ. Σχετικώς υποβάλλεται αίτηση του παραχωρησιούχου ή του έλκοντος
εξ αυτού δικαίωµα µέχρι τις 31.12.2015, συνοδευόµενη
από α) τεχνική περιγραφή της εγκατάστασης ή του έργου, β) τοπογραφικό διάγραµµα µε κλίµακα 1:500, γ) φωτογραφίες και χάρτη της ευρύτερης περιοχής µε την ακριβή θέση της εγκατάστασης ή του έργου και δ) εγκεκριµένους περιβαλλοντικούς όρους. Η προθεσµία υποβολής της αίτησης µπορεί να παρατείνεται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Τουρισµού. Για τη
νοµιµοποίηση υφισταµένων εγκαταστάσεων και έργων
καθώς και για την εκτέλεση νέων έργων ή τη δηµιουργία
νέων εγκαταστάσεων εντός αιγιαλού και παραλίας που
περιλαµβάνονται στη χερσαία ζώνη τουριστικού λιµένα
εφόσον εκτελούνται στο πλαίσιο των εγκεκριµένων µελετών, δεν οφείλεται αποζηµίωση χρήσης αυθαίρετης ή
µη, προς το Ελληνικό Δηµόσιο και δεν απαιτείται άδεια
χρήσης.»
β. Ως υφιστάµενες εγκαταστάσεις και έργα κατά την
έννοια της προηγούµενης υποπερίπτωσης νοούνται τα
υφιστάµενα κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου.
23. Στην παράγραφο 3.γ της ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ Δ.2.
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του Πρώτου Άρθρου του ν. 4093/2012, προστίθεται η
φράση «καταργουµένου ρητώς του δικαιώµατος επικαρπίας του κατωτέρω αναφεροµένου νοµικού προσώπου
δηµοσίου δικαίου, Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.)» µετά την φράση «κατά πλήρη κυριότητα, νοµή και κατοχή» και πριν
την φράση «εφαρµοζοµένων κατά τα λοιπά των διατάξεων του ν. 3986/2011».
24. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 8 του ν. 3891/2010
προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Η δαπάνη του Ταµείου Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δηµοσίου ΑΕ (ΤΑΙΠΕΔ) για την τεχνική και οικονοµική αποτίµηση του ανωτέρω τροχαίου υλικού βαρύνει
τον προϋπολογισµό του Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων.»
25. Μεταβιβάζονται και περιέρχονται χωρίς αντάλλαγµα στην ανώνυµη εταιρεία µε την επωνυµία «Ταµείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δηµοσίου Α.Ε.»
(«Ταµείο») κατά πλήρη κυριότητα, νοµή και κατοχή, εφαρµοζοµένων κατά τα λοιπά των διατάξεων του
ν. 3986/2011 τα ακόλουθα ακίνητα, ιδιοκτησίας της υπό
εκκαθάριση δηµόσιας επιχείρησης µε την επωνυµία «Δηµόσια Επιχείρηση Πολεοδοµίας και Στέγασης» (ΔΕΠΟΣ):
(α) Έκταση 950.000 τ.µ. (µε ΑΒΚ 119), στην περιοχή
"Θίννες" Βαρθολοµιού, Δήµου Πηνειού, Περιφερειακή Ενότητα Ηλείας, Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος, η οποία
εµφαίνεται µε τα στοιχεία Α, Β, Γ, Δ, Ε, Ζ, Η, Θ, Ι, Κ, Α
στο µε κλίµακα 1:5000 χάρτη Θιννών Βαρθολοµιού της
Διεύθυνσης Δασών, Δασαρχείο Αµαλιάδας.
Η ανωτέρω έκταση είχε παραχωρηθεί κατά πλήρη κυριότητα, νοµή και κατοχή στη ΔΕΠΟΣ µε την υπ΄ αριθµ.
πρωτ. 1008264/7052/Α0010/19.01.1998 απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων και Οικονοµικών, η οποία µεταγράφηκε νόµιµα στα
βιβλία µεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Βαρθολοµιού, στον τόµο 101 µε αριθµό 1.
(β) Έκταση 615.000 τ.µ. περίπου, στην περιοχή "Βερβερόντα" (Πορτοχέλι), Δήµου Ερµιονίδος, Δηµοτική Ενότητα Κρανιδίου, Περιφερειακή Ενότητα Αργολίδας,
Περιφέρεια Πελοποννήσου, η οποία εµφαίνεται µε τα
στοιχεία Α, Β. Γ, Δ, Ε, Ζ, Η, Θ, Ι, Κ, Λ, Μ, ν. Ξ, Ο, Π, Ρ, Σ,
Τ, Υ, Φ, Α στο µε ηµεροµηνία 20.06.1973 και κλίµακα
1:2000 κτηµατολογικό διάγραµµα µε τίτλο: οριστική µελέτη αεροδροµίου - συµπληρωµατικό κτηµατολόγιο περιοχής αεροδροµίου, της εταιρείας Ευπάλινος ΤΕΠΕ, θεωρηµένου στις 11.12.1973 από τον Διευθυντή Τεχνικών
Υπηρεσιών ν. Αργολίδος, Κ. Λάγιο.
Η ανωτέρω έκταση αποτελεί τµήµα ευρύτερης έκτασης 973.945 τ.µ., η οποία είχε παραχωρηθεί κατά πλήρη
κυριότητα, νοµή και κατοχή στη ΔΕΠΟΣ µε την υπ΄ αριθµ. Οικ 662/30/09.04.1980 απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών, Χωροταξίας, Οικισµού και Περιβάλλοντος και
Συγκοινωνιών (ΦΕΚ 243/Δ΄/22.04.1980) και µεταγράφηκε νόµιµα στα βιβλία µεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Μάσσητος, στον τόµο 664 µε αύξ. αριθµό 34.
Πριν την έκδοση της κατά την παρ. 6 του άρθρου 2 του
ν. 3986/2011 απόφασης του Διοικητικού Συµβουλίου του
Ταµείου, το τελευταίο αναθέτει την αποτίµηση της αξίας
των ως άνω ακινήτων, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 9 του κ.ν. 2190/1920.

ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Β.4.: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΠΟΚΡΑΤΙΚΟΠΟΙΗΣΕΩΝ
1. Στο τέλος του άρθρου 50 του ν. 4002/2011 (Α΄ 180)
προστίθεται παράγραφος 13 που έχει ως εξής:
«13. Ποσοστό ίσο µε το 30% επί των µεικτών κερδών
όσων διεξάγουν στοίχηµα επί ιπποδροµιών, το οποίο υπολογίζεται µε όµοιο τρόπο όπως η συµµετοχή του Δηµοσίου στα έσοδα της παρ. 5, κατανέµεται ως εξής:
α) ποσοστό 4,5% επί των µεικτών κερδών καταβάλλεται στο Ελληνικό Δηµόσιο,
β) ποσοστό 1,5% επί των µεικτών κερδών καταβάλλεται στη Φίλιππο Ένωση,
γ) ποσοστό 24% επί των µεικτών κερδών αποδίδεται
ως κατωτέρω:
(αα) Αν ο παραχωρησιούχος της παραγράφου 7β του
άρθρου 13 του ν. 4111/2013 είναι ο µοναδικός Φορέας
Ιπποδροµιών κατά την έννοια του άρθρου 83 του ν. 4172/
2013 το ανωτέρω ποσοστό καταβάλλεται σε ειδικό λογαριασµό επάθλων που τηρείται από τον παραχωρησιούχο της παραγράφου 7β του άρθρου 13 του ν. 4111/2013,
µε αποκλειστικό σκοπό να διατεθεί στους δικαιούχους
των επάθλων.
(ββ) Αν περισσότεροι του ενός Φορείς Ιπποδροµιών
οργανώνουν και διεξάγουν στην Ελλάδα ιπποδροµίες επί των οποίων διεξάγεται στοίχηµα, ο τρόπος διανοµής
του ανωτέρω ποσοστού µεταξύ των Φορέων Ιπποδροµιών καθορίζεται µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών.
Από το ανωτέρω ποσοστό της περίπτωσης γ΄, ποσό ύψους µέχρι 16% επί των µεικτών κερδών όσων διεξάγουν στοίχηµα επί ιπποδροµιών που προέρχεται από
στοίχηµα επί ιπποδροµιών τρίτων θα µπορεί να παρακρατείται από τους φορείς που διεξάγουν στοίχηµα επί ιπποδροµιών και να αποδίδεται σε τρίτους φορείς που
διοργανώνουν και διεξάγουν ιπποδροµίες, σε αντάλλαγµα για την παραχώρηση δικαιωµάτων επί των ιπποδροµιών τους,
Τα έσοδα αυτά αποδίδονται στους δικαιούχους των ανωτέρω περιπτώσεων α΄ έως και γ΄ το αργότερο µέχρι
την 16η εργάσιµη ηµέρα του επόµενου µήνα από την ηµεροµηνία παρακράτησης.
Οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου ισχύουν από
τη θέση του ΟΔΙΕ Α.Ε. σε εκκαθάριση σύµφωνα µε την
παράγραφο 7 (στ) του ν. 4111/2013 (Α΄ 18).»
2. Στο άρθρο 58 του ν. 2961/2001 (Κώδικας Φορολογίας κληρονοµιών, δωρεών, γονικών παροχών) προστίθεται νέα παράγραφος 5 που έχει ως εξής:
«5. Τα έσοδα από έπαθλα που λαµβάνουν ερασιτέχνες
ιδιοκτήτες δροµώνων ίππων φορολογούνται αυτοτελώς
µε φορολογικό συντελεστή ύψους 15%.
Φυσικό πρόσωπο που έχει στην ιδιοκτησία του µέχρι
τρεις (3) δρόµωνες ίππους τεκµαίρεται ότι ως προς τη
δραστηριότητά του αυτή είναι ερασιτέχνης.
Υπόχρεος παρακράτησης του φόρου ύψους 15% επί
των επάθλων που αποδίδονται στους ερασιτέχνες ιδιοκτήτες αλόγων είναι ο Φορέας Ιπποδροµιών του
ν. 4111/2013 (Α΄ 167) και µέχρι τη θέση του σε εκκαθάριση ο ΟΔΙΕ και οφείλει να τον αποδίδει το αργότερο µέχρι το τέλος του δεύτερου µήνα από την ηµεροµηνία καταβολής των επάθλων στο Ελληνικό Δηµόσιο.

13
Οι κύριοι δροµώνων ίππων που δεν είναι ερασιτέχνες
φορολογούνται για τη δραστηριότητά τους αυτή σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος (ν. 4172/2013).»
3. α. Στο τέλος της περίπτωσης β΄ της παρ. 7 του άρθρου 13 του ν. 4111/2013 (Α΄ 18), όπως συµπληρώθηκε
µε το άρθρο 71 του ν. 4170/2013 (Α΄ 163), προστίθενται
εδάφια ως εξής:
«Για τη σύνταξη συµβολαιογραφικών πράξεων και εγγράφων για την ανωτέρω µίσθωση καθώς και για τη σύσταση, µεταβίβαση, ή άρση δουλειών επί ή υπέρ ακινήτων ιδιοκτησίας της ΟΔΙΕ Α.Ε. που βρίσκονται στο Μαρκόπουλο Αττικής καταβάλλονται στους συµβολαιογράφους τα µειωµένα δικαιώµατα του άρθρου 14 παρ. 3 του
ν. 3156/2003 (Α΄ 157), όπως ισχύει.
Για την µεταγραφή στα βιβλία µεταγραφών των οικείων υποθηκοφυλακείων των ανωτέρω δικαιοπραξιών καταβάλλονται στους µεν έµµισθους υποθηκοφύλακες µόνο πάγια δικαιώµατα εκατό (100) ευρώ, στους δε άµισθους υποθηκοφύλακες τα δικαιώµατα αυτά περιορίζονται στο 1/20 των επιβαλλοµένων από τις κείµενες διατάξεις, χωρίς να δύνανται να υπερβούν το ποσό των δύο
χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (2.500 €), εφόσον υπολογίζονται αναλογικά ή το ποσό των διακοσίων ευρώ (200 €)
σε κάθε άλλη περίπτωση, αποκλειοµένης οποιασδήποτε
άλλης επιβάρυνσης ή τέλους. Το ίδιο ισχύει και για την
καταχώρηση των ανωτέρω δικαιοπραξιών στα κτηµατολογικά φύλλα των οικείων κτηµατολογικών γραφείων.
Σε περίπτωση που εφαρµόζονται και οι διατάξεις του άρθρου 8 του ν. 325/1976 (Α΄ 125), όπως ισχύει, τα παραπάνω δικαιώµατα υποθηκοφυλάκων και προϊσταµένων
κτηµατολογικών γραφείων περιορίζονται στο ύψος που
αναφέρει η εν λόγω διάταξη.».
β. Για τους σκοπούς σύναψης της µίσθωσης της περίπτωσης β΄ της παρ. 7 του άρθρου 13 του ν. 4111/2013
καθώς και της σύστασης, µεταβίβασης ή άρσης δουλειών επί ή υπέρ ακινήτων ιδιοκτησίας του που βρίσκονται
στο Μαρκόπουλο Αττικής, απαλλάσσεται ο ΟΔΙΕ Α.Ε.,
µέχρι τη θέση αυτού σε εκκαθάριση σύµφωνα µε την παράγραφο 7 (στ) του άρθρου 13 του ν. 4111/2013, από την
υποχρέωση προσκόµισης αποδεικτικού ασφαλιστικής και
φορολογικής ενηµερότητας για τα χρέη του προς το Δηµόσιο.».
ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Β.5.: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΤΟΥ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟΥ
1. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 και το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης α΄ της ίδιας παραγράφου 1 του
άρθρου 3 του νόµου ν. 1474/1984 «Τροποποίηση του ιδρυτικού νόµου του Γεωτεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 128) αντικαθίστανται ως εξής:
«1. Μέλη του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. είναι όλοι οι γεωτεχνικοί, ως
εξής:
α) γεωπόνοι, δασολόγοι, γεωλόγοι και υποχρεωτικά οι
κτηνίατροι, εφόσον είναι πτυχιούχοι:»
2. α. Το άρθρο 1 του π.δ. 344/2000 «Άσκηση του επαγγέλµατος του γεωτεχνικού» (Α΄297) αντικαθίσταται ως
εξής:

«Άρθρο 1
Πεδίο εφαρµογής
Στις διατάξεις του διατάγµατος αυτού υπάγονται όλοι
οι γεωτεχνικοί της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του
ν. 1474/1984 (γεωπόνοι, δασολόγοι, κτηνίατροι, γεωλόγοι, ιχθυολόγοι), πτυχιούχοι των στις διατάξεις αυτές οριζοµένων Σχολών Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων,
σύµφωνα µε τις διατάξεις των παραγράφων 1, 2 και 3
του άρθρου 3 του ως άνω νόµου, όπως ισχύει.»
β. Το άρθρο 6 του π.δ. 344/2000, αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 6
Μητρώο απασχόλησης
Το ΓΕΩΤ.Ε.Ε. τηρεί ειδικό Μητρώο απασχόλησης των
µελών του κατά κλάδο, στο οποίο αναγράφονται υποχρεωτικά όσοι έχουν λάβει Βεβαίωση Συνδροµής Νοµίµων Προϋποθέσεων Έναρξης Άσκησης του Γεωτεχνικού
Επαγγέλµατος, σύµφωνα µε το άρθρο 3 του ν. 3919/
2011 (Α΄32).»
3. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργούνται
τα άρθρα 2 και 18 του π.δ. 344/2000. »
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Γ: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Γ.1. ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ
ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
1. Μετά το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 35 του Κώδικα Νόµων για το Ελεγκτικό Συνέδριο
(ν. 4129/2013 – Α΄ 52) προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Στις κατηγορίες συµβάσεων του προηγουµένου εδαφίου, που συνάπτονται από το Δηµόσιο και τα υπαγόµενα σε προληπτικό έλεγχο δαπανών ν.π.δ.δ., η προϋπολογιζόµενη δαπάνη των οποίων υπερβαίνει το ποσό των
πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) ευρώ και µέχρι το όριο
του προηγούµενου εδαφίου, διενεργείται υποχρεωτικά
έλεγχος νοµιµότητας, πριν από τη σύναψή τους, από τον
Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, που είναι αρµόδιος
για τον προληπτικό έλεγχο των δαπανών των φορέων
αυτών».
2. Η φράση του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 1
του άρθρου 35 του Κώδικα Νόµων για το Ελεγκτικό Συνέδριο «Στον έλεγχο του προηγούµενου εδαφίου υπάγονται» αντικαθίσταται µε τη φράση «Στον έλεγχο των
προηγουµένων εδαφίων υπάγονται».
ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Γ.2.: ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
1. α. Στη Διεύθυνση Προϋπολογισµού Γενικής Κυβέρνησης της Γενικής Διεύθυνσης Θησαυροφυλακίου και
Προϋπολογισµού της Γενικής Γραµµατείας Δηµοσιονοµικής Πολιτικής /Γ.Λ. Κράτους του Υπουργείου Οικονοµικών συνιστώνται επιπλέον δύο Τµήµατα: Τµήµα Ζ΄-Σχεδιασµού και Υποστήριξης και Τµήµα Η΄-ΔΕΚΟ και Λοιπών Φορέων µε τις κατωτέρω αρµοδιότητες:
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Τµήµα Ζ΄-Σχεδιασµού και Υποστήριξης
(αα) Καθοδήγηση και υποστήριξη των Γενικών Διευθύνσεων Οικονοµικών Υπηρεσιών (Γ.Δ.Ο.Υ.), καθώς και
των Οικονοµικών Υπηρεσιών όλων των φορέων Γενικής
Κυβέρνησης σε θέµατα κατάρτισης, εκτέλεσης και παρακολούθησης των προϋπολογισµών τους.
(ββ) Παρακολούθηση όλων των θεµάτων λειτουργίας
και οργάνωσης των Γ.Δ.Ο.Υ. και παροχή κατευθυντήριων
γραµµών στα Υπουργεία και τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης σε συνεργασία µε το Υπουργείο Διοικητικής
Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
(γγ) Σχεδιασµός και ανάπτυξη νέων διαδικασιών για
την κατάρτιση, εκτέλεση και παρακολούθηση των προϋπολογισµών των φορέων Γενικής Κυβέρνησης.
(δδ) Σύνταξη και επικαιροποίηση κωδικών κατάταξης
εσόδων και εξόδων των προϋπολογισµών των φορέων
γενικής κυβέρνησης.
(εε) Συγκέντρωση και επεξεργασία στοιχείων που αφορούν οριζόντια θέµατα προϋπολογισµού, κατάρτιση εγκυκλίων, σύνταξη αποφάσεων για θέµατα προϋπολογισµού οριζόντιου χαρακτήρα και έκδοση γενικών οδηγιών
για τη διοίκηση των εσόδων και εξόδων του Προϋπολογισµού Γενικής Κυβέρνησης
(στστ) Καταχώρηση γενικών ποσοστών διάθεσης για
εκτέλεση προϋπολογισµού στο πληροφοριακό σύστηµα
και έλεγχοι των ποσών διάθεσης και καταχώρηση αποφάσεων αναµόρφωσης πιστώσεων.
(ζζ) Έκδοση των γενικών αποφάσεων του Υπουργού
Οικονοµικών για τον ορισµό ποσοστών διάθεσης των πιστώσεων του προϋπολογισµού.
(ηη) Παρακολούθηση και αξιολόγηση των δηµοσιονοµικών συνεπειών για τον κρατικό προϋπολογισµό των
δανείων µε επιδότηση επιτοκίου.
(θθ) Γραµµατειακή και µηχανογραφική υποστήριξη της
Διεύθυνσης Προϋπολογισµού Γενικής Κυβέρνησης.
Τµήµα Η΄-ΔΕΚΟ και Λοιπών Φορέων
(αα) Συγκέντρωση, επεξεργασία και παρακολούθηση
των ετήσιων προϋπολογισµών και των τριµηνιαίων στόχων για τις βασικές κατηγορίες εσόδων και εξόδων των
ΔΕΚΟ και των ΝΠΙΔ του Κεφαλαίου Α΄ του ν. 3429/2005
(Α΄ 314) και αξιολόγησή τους σε σχέση µε τους δηµοσιονοµικούς στόχους του Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής (ΜΠΔΣ), όπως τροποποιείται
και ισχύει κάθε φορά.
(ββ) Εξειδίκευση των µηνιαίων και τριµηνιαίων ποσοτικών στόχων των προϋπολογισµών των ΔΕΚΟ και των
ΝΠΙΔ του Κεφαλαίου Α΄ του ν. 3429/2005, σε συνεργασία µε τους φορείς και την αρµόδια Γενική Δ/νση Οικονοµικών Υπηρεσιών του εποπτεύοντος Υπουργείου , παρακολούθηση της υλοποίησής τους.
(γγ) Χειρισµός κάθε θέµατος που αφορά στην επιβολή
κυρώσεων κατά τα οριζόµενα στην κείµενη νοµοθεσία
σε περιπτώσεις αποκλίσεων από τους εγκεκριµένους
προϋπολογισµούς των ΔΕΚΟ και των ΝΠΙΔ του Κεφαλαίου Α΄ του ν. 3429/2005.
(δδ) Συγκέντρωση στοιχείων για την κατάρτιση και σύνταξη του τµήµατος της εισηγητικής έκθεσης του Υπουργού Οικονοµικών προς τη Βουλή των Ελλήνων που
αναφέρεται στους προϋπολογισµούς των φορέων αρµοδιότητας του συνιστώµενου Τµήµατος
(εε) Αξιολόγηση των ενδεχόµενων συνεπειών στους
προϋπολογισµούς των φορέων αρµοδιότητας του Τµήµατος από σχέδια νόµων, προεδρικών διαταγµάτων και
λοιπών κανονιστικών πράξεων σε συνεργασία µε την αρ-

µόδια Γενική Δ/νση Οικονοµικών Υπηρεσιών του εποπτεύοντος Υπουργείου.
(στστ) Έλεγχος της συµβατότητας των επιχειρησιακών σχεδίων των ΔΕΚΟ µε τους δηµοσιονοµικούς στόχους που τίθενται στο ΜΠΔΣ και στον Προϋπολογισµό
Γενικής Κυβέρνησης.
β. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και
Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης δύναται να καθορίζονται ειδικότερα οι ως άνω αρµοδιότητες. Με όµοια απόφαση δύναται να ανατίθεται η
παρακολούθηση και άλλων φορέων της Γενικής Κυβέρνησης στο Τµήµα Παρακολούθησης ΔΕΚΟ και Λοιπών
Φορέων.
2. α. Στη Γενική Γραµµατεία Δηµόσιας Περιουσίας του
Υπουργείου Οικονοµικών συνιστάται Μονάδα Αποκρατικοποιήσεων, επιπέδου Τµήµατος, υπαγόµενη απευθείας
στο Γενικό Γραµµατέα Δηµόσιας Περιουσίας, η οποία ασκεί τις αρµοδιότητες της αριθ. Δ6Α 1006639
ΕΞ2012/12.1.2012 (Β΄ 19) κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονοµικών και Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, καθώς και αυτές της παραγράφου 2 του άρθρου 31 του ν. 4141/2013 (Α΄ 81). Της
Μονάδας Αποκρατικοποιήσεων προΐσταται υπάλληλος
κατηγορίας ΠΕ όλων των κλάδων του Υπουργείου Οικονοµικών.
β. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και
Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης δύναται να καθορίζονται ειδικότερα οι αρµοδιότητες της ανωτέρω οργανικής µονάδας.
3. α. Η συσταθείσα µε τις διατάξεις του άρθρου 12 του
π.δ. 178/2000 (Α΄ 165) όπως ισχύει, Διεύθυνση Δηµοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισµών (ΔΕΚΟ) της Γενικής
Διεύθυνσης Οικονοµικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονοµικών, καταργείται. Όπου στις διατάξεις του
ν. 4111/2013 (Α΄ 18) αναφέρεται η Διεύθυνση ΔΕΚΟ νοείται εφεξής το Τµήµα ΔΕΚΟ και Λοιπών Φορέων της Διεύθυνσης Προϋπολογισµού Γενικής Κυβέρνησης της Γενικής Διεύθυνσης Θησαυροφυλακίου και Προϋπολογισµού της Γενικής Γραµµατείας Δηµοσιονοµικής Πολιτικής /Γ.Λ. Κράτους.
β. Η συσταθείσα µε τις διατάξεις του άρθρου 10 του
ν. 3429/2005 Διυπουργική Επιτροπή Δηµοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισµών (Δ.Ε.Δ.Ε.Κ.Ο.) καταργείται. Όπου
στις κείµενες διατάξεις προβλέπεται η έκδοση απόφασης της Διυπουργικής Επιτροπής Δηµοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισµών νοείται εφεξής η έκδοση κοινής απόφασης του εποπτεύοντος Υπουργού και του Υπουργού
Οικονοµικών.
γ. Στο τέλος της περ. δ) της παρ. 2 του άρθρου 24 του
π.δ. 284/1988 όπως ισχύει, προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Εισήγηση για την έκδοση ΚΥΑ που αφορά στον καθορισµό αποζηµίωσης µελών και Προέδρου Διοικητικού Συµβουλίου»
δ. Στο τέλος της περ. β) της παρ. 2 του άρθρου 27 του
π.δ. 284/1988 όπως ισχύει, προστίθεται τελευταίο εδάφιο ως εξής:
«Συντονισµός ενεργειών για την προώθηση, µελέτη
και επεξεργασία των υποβαλλόµενων από τις ΔΕΚΟ αιτηµάτων για έγκριση παροχής εγγύησης του Ελληνικού
Δηµοσίου για τη λήψη δανείων από ηµεδαπά ή αλλοδαπά χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα»
ε. Στο τέλος της περίπτωσης γ) της παρ. 2 του άρθρου
27 του π.δ. 284/1988 όπως ισχύει, προστίθενται τα εξής
εδάφια:
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«Συντονισµός ενεργειών για την προώθηση, µελέτη
και επεξεργασία των υποβαλλόµενων από τις ΔΕΚΟ αιτηµάτων για έγκριση λήψης δανείων από ηµεδαπά ή αλλοδαπά χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα και αναπροσαρµογών στην τιµολογιακή τους πολιτική .
Εισήγηση για έκδοση ΚΥΑ ορισµού ή παύσης µελών Επιτροπής Ελέγχου του άρθρου 4 του ν. 3429/2005 (Α΄
314)
Συγκέντρωση από τις ΔΕΚΟ ετήσιων απολογισµών, έκθεσης πεπραγµένων των Διοικητικών Συµβουλίων και έκθεσης ή πιστοποιητικού ορκωτού ελεγκτή λογιστή».
4. α. Το προσωπικό της καταργούµενης µε την παράγραφο 3α της παρούσας υποπαραγράφου Διεύθυνσης
Δηµοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισµών (ΔΕΚΟ) µεταφέρεται – µετακινείται στις συνιστώµενες µε τις παραγράφους 1α και 2α οργανικές µονάδες ή σε άλλες οργανικές µονάδες του Υπουργείου Οικονοµικών, µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών.
β. Στη Γενική Γραµµατεία Δηµόσιας Περιουσίας συνιστώνται δύο (2) θέσεις δικηγόρων µε έµµισθη εντολή για
την κάλυψη των αναγκών της συνιστώµενης µε την παράγραφο 2 του παρόντος Μονάδας Αποκρατικοποιήσεων.
γ. Σε περίπτωση κατάργησης ή συγχώνευσης Υπηρεσιών του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους στον ίδιο νοµό, δεν τυγχάνουν εφαρµογής οι διατάξεις του άρθρου
10, παρ.14 του ν. 3051/2002 (Α΄ 220), για τις µεταθέσεις,
µετακινήσεις και αποσπάσεις των υπαλλήλων των περιφερειακών υπηρεσιών του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, που γίνονται αποκλειστικά για την κάλυψη αναγκών των Υπηρεσιών αυτού.
5. α. Η παράγραφος 1 του άρθρου 6 του ν. 3429/2005
(Α΄ 314) αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Κάθε δηµόσια επιχείρηση καταρτίζει και υποβάλλει
τετραετές επιχειρησιακό σχέδιο σύµφωνο µε τους δηµοσιονοµικούς στόχους του Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής στην αρµόδια Διεύθυνση του
εποπτεύοντος Υπουργείου, η οποία αφού προβεί σε όλες τις απαιτούµενες τροποποιήσεις, το διαβιβάζει στο
Τµήµα ΔΕΚΟ και Λοιπών Φορέων της Διεύθυνσης Προϋπολογισµού Γενικής Κυβέρνησης του Υπουργείου Οικονοµικών για τις απόψεις του. Το επιχειρησιακό σχέδιο εγκρίνεται µε κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών
και του εποπτεύοντος Υπουργού, τροποποιείται δε εφόσον παραστεί ανάγκη µε την ίδια διαδικασία.
Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών εξειδικεύονται ο χρόνος υποβολής και κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια
σχετικά µε την κατάρτιση των επιχειρησιακών σχεδίων».
β. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 6 του άρθρου 6
του ν. 3429/2005, η οποία προστέθηκε µε το άρθρο 33
του ν. 3697/2008 (Α΄ 194) και αντικαταστάθηκε µε την
παράγραφο 2 άρθρου 16 ν. 3965/2011 (Α΄ 113), τροποποιείται ως εξής: «6. Η υποβολή από κάθε δηµόσια επιχείρηση της τριµηνιαίας έκθεσης πεπραγµένων σύµφωνα µε την περίπτωση γ`, παράγραφος 2 του άρθρου 7,
καθώς και η έγκριση του επιχειρησιακού σχεδίου σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, αποτελούν προϋπόθεση για την πρόσληψη από κάθε δηµόσια
επιχείρηση πάσης φύσεως προσωπικού, σύµφωνα µε τις
κείµενες διατάξεις, πλην διευθυντών και γενικών διευθυντών».
γ. Η παράγραφος 1 του άρθρου 8 του ν. 3429/2005 αντικαθίσταται ως εξής: «1. Ο κρατικός έλεγχος και η οικονοµική εποπτεία των δηµοσίων επιχειρήσεων που α-

φορά στον έλεγχο εφαρµογής των διατάξεων του άρθρου 7 του παρόντος νόµου, ασκείται από τον Υπουργό
Οικονοµικών, µέσω του Τµήµατος ΔΕΚΟ και Λοιπών Φορέων της Διεύθυνσης Προϋπολογισµού Γενικής Κυβέρνησης και του Γ΄ Τµήµατος της Διεύθυνσης Κίνησης Κεφαλαίων, Εγγυήσεων, Δανείων και Αξιών του Γ.Λ.Κράτους, κατά λόγο αρµοδιότητας. Με κοινή απόφαση των
Υπουργών Οικονοµικών και Διοικητικής Μεταρρύθµισης
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης µπορεί να καθορίζονται ειδικότερα οι ως άνω αρµοδιότητες.».
δ. Το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 3
του ν. 4111/2013 (Α΄18) αντικαθίσταται ως εξής:
«Το Τµήµα ΔΕΚΟ και Λοιπών Φορέων της Διεύθυνσης
Προϋπολογισµού Γενικής Κυβέρνησης εξετάζει το αίτηµα εντός 15 ηµερών και, εφόσον κρίνει αυτό βάσιµο και
επαρκώς αιτιολογηµένο, εισηγείται στον Υπουργό Οικονοµικών την έκδοση κοινής απόφασης του Υπουργού Οικονοµικών και του εποπτεύοντος Υπουργού για την αναθεώρηση του συγκεκριµένου προϋπολογισµού, αφού έχει σε κάθε περίπτωση προηγουµένως ελέγξει ότι, σε επίπεδο συνόλου φορέων του Κεφαλαίου Α΄ του ν. 3429/
2005, τηρούνται οι δηµοσιονοµικοί στόχοι του Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής, όπως ισχύει κάθε φορά. Στη συνέχεια, κοινοποιεί την απόφαση
στον ενδιαφερόµενο φορέα, καθώς και στις αρµόδιες Υπηρεσίες του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους και του
εποπτεύοντος Υπουργείου.».
ε. Στο άρθρο 2 του ν. 4111/2013 (Α΄ 118) προστίθεται
από την έναρξη ισχύος του παράγραφος 9 ως εξής:
«9. Οι διατάξεις των παραγράφων 4, 5 και 6 του παρόντος δεν εφαρµόζονται για τα νοµικά πρόσωπα που συστήνονται µε τους νόµους 3864/2010 (Α΄ 119) και
3986/2011 (Α΄ 152). »
6. α. Οι διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 3429/2005 (Α΄
314) καταργούνται. Κάθε διάταξη που αναφέρεται ή παραπέµπει στο στρατηγικό σχέδιο του άρθρου αυτού καταργείται κατά το µέρος που προβλέπει την αναφορά ή
την παραποµπή αυτή. Η περίπτωση (ια) της παραγράφου
3, η παράγραφος 5 του άρθρου 6, οι παράγραφοι 1 και 2
του άρθρου 10, καθώς και το άρθρο 11 του ν. 3429/2005
καταργούνται.
β. Οι διατάξεις του άρθρου 12 του π.δ.178/2000
(Α΄165), καθώς και αυτές του άρθρου 8 του ν. 3697/2008
( Α΄194) καταργούνται.
ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ
ΕΛ.ΣΤΑΤ.

Γ.3.:

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

ΓΙΑ

ΤΗΝ

1. Στο τέλος του άρθρου 23 του ν. 3832/2010 (Α΄ 38),
προστίθεται νέα παράγραφος 9, ως εξής:
«9. Η αποζηµίωση του προσωπικού που απασχολήθηκε
από την Ελληνική Στατιστική Αρχή στις εργασίες για την
επεξεργασία των ερωτηµατολογίων της Γενικής Απογραφής του 2011 και δεν αποζηµιώθηκε µε άλλη απόφαση µέχρι σήµερα καθορίζεται µε απόφαση του Προέδρου
της ΕΛ.ΣΤΑΤ., που εκδίδεται εντός δύο (2) µηνών από τη
δηµοσίευση του παρόντος. Η δαπάνη από την απόφαση
αυτή θα βαρύνει τον προϋπολογισµό της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής και δεν µπορεί να υπερβαίνει τις δέκα χιλιάδες πεντακόσια (10.500) ευρώ.»
2. Τα δύο τελευταία εδάφια της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του ν. 3832/2010 (Α΄ 38), όπως προστέθηκαν µε
την παράγραφο 1 του άρθρου 93 του ν. 4182/2013 (Α΄
185) διαγράφονται.
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ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Γ.4.: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ
Ο.Δ.ΔΗ.Χ.
Στην παράγραφο 2 του άρθρου 1 του ν. 2628/1998 (Α΄
151) προστίθεται περίπτωση στ΄, ως εξής:
«στ. Δύναται, ως εντολοδόχος και για λογαριασµό του
Ελληνικού Δηµοσίου και σύµφωνα µε τη διαδικασία που
προβλέπεται στο ν. 2628/1998 (Α΄ 151), όπως ισχύει, να
εκδίδει, να διακρατεί και να διαχειρίζεται τίτλους του
Ελληνικού Δηµόσιου, µε αποκλειστικό σκοπό τη χρήση
τους για τη σύναψη πράξεων πώλησης µε συµφωνία επαναγοράς (repos) ή για την παροχή εξασφάλισης σε
πράξεις αντιστάθµισης κινδύνων (hedging), επί του συνόλου του χρέους του Ελληνικού Δηµοσίου.»
ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Γ.5.: ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΜΗ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΩΝ ΧΡΕΩΣΕΩΝ – ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΗ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΩΝ
ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ
Α. Από 1.7.2014, καταργούνται:
1. Η απόδοση στους ασφαλιστικούς φορείς του προσωπικού της ελληνικής Αστυνοµίας, του ποσοστού 4%
των εισπρακτέων από τρίτους ή φορείς µη επιχορηγούµενους από τον Κρατικό Προϋπολογισµό, εσόδων από
την παροχή υπηρεσιών προς αυτούς, σύµφωνα µε τις
διατάξεις της παρ. 3, του άρθρου 22, του ν. 3938/
2011(Α΄ 61). Το ανωτέρω ποσοστό αποτελεί, εφεξής, έσοδο του Κρατικού Προϋπολογισµού, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρ. 2, του άρθρου 22, του ανωτέρω νόµου.
2. Η απόδοση στο Ταµείο Αρωγής Υπαλλήλων Αστυνοµίας Πόλεων των ποσών που προβλέπονται µε τις διατάξεις της περ. β, της παρ. 1, του άρθρου 20, του ν. 4058/
2012 (Α΄ 63), όπως ισχύει. Τα ποσά αυτά αποτελούν εφεξής έσοδα του Κρατικού Προϋπολογισµού.
3. Η κράτηση 3% επί των διενεργηθέντων παντός είδους προµηθειών, κατασκευών, αγορών, επισκευών, που
πραγµατοποιούνται για λογαριασµό του ΤΕΑΠΑΣΑ/
ΤΠΑΣ, όπως προβλέπεται µε τις διατάξεις του άρθρου 8,
του Α.Ν. 884/1937 (A΄ 387), όπως αντικαταστάθηκε µε
την περ. ιη, της παρ. 1, του άρθρου 3, του ν. 1169/
1981(A.180).
4. Ο κοινωνικός πόρος ποσοστού 2%, ως προϊόν ειδικής αύξησης επί των τιµολογίων των εισιτηρίων, υπέρ
του τέως Ταµείου Προνοίας Προσωπικού Οργανισµού Σιδηροδρόµων Ελλάδος (ΤΑ.Π.Π.- Ο.Σ.Ε.) και νυν Τ.Π.Π.Ο.Σ.Ε., ως τοµέα πρόνοιας του Ταµείου Ασφάλισης Υπαλλήλων Τραπεζών και Επιχειρήσεων Κοινής Ωφέλειας
(ΤΑΥΤΕΚΩ), ο οποίος προβλέπεται µε τις διατάξεις του
Καταστατικού του Ταµείου(απόφαση Υφυπουργού Εργασίας 22359/16-6-1938), όπως ισχύει,
5. Τα ειδικά έντυπα παράβολα υπέρ Μετοχικού Ταµείου Στρατού, Αεροπορίας και Ναυτικού, τα οποία προβλέπονται µε τις διατάξεις του ν. 1938/1942 (Α΄ 538), του
άρθρου 25, του ν. 2873/2000 (Α΄ 285), του π.δ/τος
251/2002 (Α΄ 224) και π.δ/τος 123/2003 (Α΄ 108),
6. Η απόδοση της προβλεπόµενης από τις διατάξεις
του άρθρου 4, του α.ν. 440/1945 κράτησης ποσοστού 1%
υπέρ Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, στη Δ/νση Τοπογραφικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίµων,
7. Ο πόρος ποσοστού 2% που υπολογίζεται στην αξία
των εκτελούµενων έργων και των προµηθειών του Οργανισµού Λιµένος Θεσσαλονίκης, υπέρ του Ταµείου

Προνοίας Προσωπικού Οργανισµού Λιµένος Θεσσαλονίκης, που προβλέπεται µε τις διατάξεις της περ. στ, της
παρ. 1, του άρθρου 13, του π.δ/τος 142/1996 (Α΄ 109).
8. Οι προβλεπόµενες από τις διατάξεις των περ. γ, δ, ε
και ια, της παρ. 2, του άρθρου 24, του ν. 2145/1993 (Α΄
88), εκ του Δηµοσίου, αποδόσεις από τα εισπραττόµενα
κατά την παρ. 1, του ιδίου άρθρου, ποσά που προέρχονται από χρηµατικές ποινές ή από µετατροπή σε χρήµα
των στερητικών της ελευθερίας ποινών µε τις επ΄ αυτών
προσαυξήσεις, καθώς και από τα εισπραττόµενα ποσά εξόδων της ποινικής διαδικασίας.
9. Η είσπραξη των εσόδων-παραβόλων, τα οποία προβλέπονται στις διατάξεις του άρθρου 27, του ν. 721/1977
(Α΄ 298), όπως αντικαταστάθηκε µε τις διατάξεις της
παρ. 6, του άρθρου 1, του ν. 2538/1997(Α΄ 242), υπέρ
του Κεντρικού Ταµείου Γεωργίας, Κτηνοτροφίας και Δασών(λογαριασµός 26670/0), όπως προβλέπεται µε τις
διατάξεις της περ. V, της παρ. 2, του άρθρου 4, της αριθ.
334133/2006 κοινής υπουργικής απόφασης (Β΄ 1829).Εφεξής τα έσοδα αυτά εισπράττονται στον Κρατικό Προϋπολογισµό (Κ.Α. Εσόδου 3425) και αποτελούν δηµόσια
έσοδα.
Β. Η παρ. 1 του άρθρου 20, του ν. 4058/2012 (A΄ 63), αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«1.α.Στο Μετοχικό Ταµείο Στρατού και στο Ταµείο Αρωγής Υπαλλήλων Αστυνοµίας Πόλεων, περιέρχεται ως
πόρος σε ποσοστό 68% και 32% αντίστοιχα, ποσοστό
5% επί των επιβαλλόµενων σε χρήµα ποινών, καθώς και
επί των ποσών που προκύπτουν από τη µετατροπή των
στερητικών της ελευθερίας ποινών.
β. Στο Μετοχικό Ταµείο Στρατού, περιέρχεται ως πόρος σε ποσοστό 68% το ποσό που προέρχεται από την
εκποίηση των πάσης φύσεως πλεοναζόντων και µη αναγκαιούντων ή πεπαλαιωµένων κινητών πραγµάτων, ιδίως
υλικών, εφοδίων, µηχανηµάτων, παντός είδους τροχοφόρων και πλωτών µέσων της Ελληνικής Αστυνοµίας, που
δεν µπορούν να χρησιµοποιηθούν για το σκοπό για τον
οποίο προορίζονται. Τα ανωτέρω υλικά παραδίδονται
στις αρµόδιες υπηρεσίες του Στρατού Ξηράς και ακολουθείται η ισχύουσα διαδικασία για την εκποίηση πολεµικού υλικού.»
Γ. Η διάταξη της ανωτέρω περίπτωσης Β΄ ισχύει από
1.7.2014.
ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Γ.6.: ΕΚΔΟΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΟΥ ΤΙΤΛΟΥ
1. Στο άρθρο 1 του ν. 3068/2002 (Α΄ 274) προστίθεται
τελευταίο εδάφιο ως εξής:
«Η διάταξη του τρίτου εδαφίου του παρόντος άρθρου,
όπως προστέθηκε µε το άρθρο 20 του ν. 3301/2004 (Α΄
263), δεν εφαρµόζεται όσον αφορά στις εµπορικές συναλλαγές, κατά την έννοια της υποπαρ. Ζ3 του άρθρου
πρώτου του ν. 4152/2013 (Α΄107), του Δηµοσίου, των
ο.τ.α., των λοιπών ν.π.δ.δ. και των ν.π.ι.δ. του ευρύτερου
δηµόσιου τοµέα που ανήκουν εξ ολοκλήρου στο Δηµόσιο.»
2. Η ισχύς των διατάξεων της παρούσας αρχίζει από
1.7.2014 και καταλαµβάνει τις απαιτήσεις από τις εµπορικές συναλλαγές της ανωτέρω περίπτωσης που γεννήθηκαν από τις 16.3.2013 και εφεξής.
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ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Γ.7.: ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΑΡΘΡΟΥ 6
Ν. 3717/2008
Στο τέλος του εδαφίου 1 της υποπαραγράφου ΙΑ.1.Ι),
της παραγράφου ΙΑ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/
2012 (Α΄ 222) προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Καταργούνται επίσης από τότε που ίσχυσαν οι διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 3717/2008 (Α΄ 239).»
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Δ: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Δ.1.: ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΚΥΡΙΩΝ ΚΑΙ
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
1. Στην περίπτωση ιβ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου
5 του ν. 4172/2013 µετά τη λέξη «πιστωθέντες» προστίθενται οι λέξεις «που οφείλονται».
2. Το άρθρο 12 του ν. 4172/2013 τροποποιείται ως εξής:
α. Στο πρώτο εδάφιο της περίπτωσης στ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 12 του ν. 4172/2013 οι λέξεις «και
εφόσον οι ετήσιες επιχειρηµατικές δαπάνες που θα εξέπιπταν, σύµφωνα µε το άρθρο 22, δεν υπερβαίνουν το
ποσό των εννέα χιλιάδων διακοσίων πενήντα (9.250) ευρώ» αντικαθίστανται µε τις λέξεις «και εφόσον δεν έχει
την εµπορική ιδιότητα, ούτε διατηρεί επαγγελµατική εγκατάσταση που είναι διαφορετική από την κατοικία
του».
β. Στο τέλος της περίπτωσης στ΄ της παραγράφου 2
του άρθρου 12 προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής:
«Με απόφαση του Γενικού Γραµµατέα µπορούν να
προβλέπονται περαιτέρω προϋποθέσεις και να καθορίζονται όλες οι αναγκαίες λεπτοµέρειες για την εφαρµογή
αυτής της περίπτωσης.».
3. Το άρθρο 14 του ν. 4172/2013 τροποποιείται ως εξής:
α. Στην περίπτωση γ΄ της παραγράφου 2 µετά τη λέξη
«της υπηρεσίας τους» προστίθενται οι λέξεις «ή τις οικογένειές τους».
β. Στην παράγραφο 2 προστίθεται νέα περίπτωση θ΄
που έχει ως εξής:
«θ) το επίδοµα επικίνδυνης εργασίας που καταβάλλεται µε τη µορφή πτητικού, καταδυτικού, ναρκαλιείας, αλεξιπτωτιστών, δυτών και υποβρυχίων καταστροφών σε
αξιωµατικούς, υπαξιωµατικούς και οπλίτες των Ενόπλων
Δυνάµεων, της Ελληνικής Αστυνοµίας, της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και του Λιµενικού Σώµατος, καθώς και η
ειδική αποζηµίωση που καταβάλλεται στο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό και τα πληρώµατα ασθενοφόρων
του Ε.Κ.Α.Β. που εκτελούν διατεταγµένη υπηρεσία µε αεροπορικά µέσα για παροχή Α΄ Βοηθειών, κατά ποσοστό
εξήντα πέντε τοις εκατό (65%).»
4. Στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 4 του άρθρου
15 του ν. 4172/2013 πριν από τις λέξεις «που υπερβαίνει» προστίθενται οι λέξεις «κατά το µέρος».
5. Το άρθρο 24 του ν. 4172/2013 τροποποιείται ως εξής:
α. Στην περίπτωση γ΄ της παραγράφου 2 µετά τη λέξη
«στοιχείου» προστίθενται οι λέξεις «όπως αυτή προκύπτει από τoν πίνακα της παραγράφου 4».
β. Στην περίπτωση δ΄ της παραγράφου 2 µετά τη λέξη
«ανέρχεται» προστίθεται η λέξη «τουλάχιστον».
6. Στο τέλος της περίπτωσης ε΄ του άρθρου 32 του

ν. 4172/2013 προστίθεται νέο εδάφιο που έχει ως εξής:
«Οµοίως, εξαιρούνται οι δωρεές ή χορηγίες προς τα
κοινωφελή ιδρύµατα, τα ηµεδαπά νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που έχουν συσταθεί νόµιµα και τα οποία επιδιώκουν κοινωφελείς σκοπούς, καθώς και τα µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ηµεδαπά νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που έχουν συσταθεί νόµιµα, εφόσον επιδιώκουν σκοπούς πολιτιστικούς.»
7. Το άρθρο 41 του ν. 4172/2013 τροποποιείται ως εξής:
α. Στο τρίτο εδάφιο της παραγράφου 1 αντικαθίσταται
η λέξη «εταιρείας» µε τις λέξεις «νοµικού προσώπου ή
νοµικής οντότητας».
β. Η παράγραφος 2 τροποποιείται ως εξής:
i. Στο πρώτο εδάφιο, µετά τις λέξεις «και της τιµής πώλησης» προστίθενται οι λέξεις «ή της αξίας του ανταλλάγµατος».
ii. Το δεύτερο εδάφιο αντικαθίσταται ως εξής:
«Η τιµή κτήσης προσδιορίζεται ως εξής: α) Στην περίπτωση κτήσης λόγω µεταβίβασης µε επαχθή αιτία, είναι
το τίµηµα ή η αξία του ανταλλάγµατος, όπως προκύπτει
από το οικείο συµβόλαιο, β) Στην περίπτωση κτήσης λόγω κληρονοµικής διαδοχής ή µεταβίβασης µε χαριστική
αιτία, είναι η αξία βάσει της οποίας υπολογίστηκε ο φόρος κληρονοµιάς, δωρεάς ή γονικής παροχής ή χορηγήθηκε απαλλαγή από αυτόν, όπως η αξία αυτή προκύπτει
από το οικείο συµβόλαιο ή οποιοδήποτε άλλο δηµόσιο
έγγραφο, γ) Σε κάθε άλλη περίπτωση, υπολογίζεται ως
εξής: Τιµή κτήσης ίσον τιµή µεταβίβασης επί τον Δείκτη
Τιµών Κατοικιών (ΔΤΚατ) του έτους κτήσης διά του
ΔΤΚατ του προηγούµενου της µεταβίβασης έτους. Ως
ΔΤΚατ νοείται ο µέσος Δείκτης Τιµών Κατοικιών Αστικών
Περιοχών της περιόδου Ιανουαρίου-Δεκεµβρίου κάθε έτους, όπως ανακοινώνεται από την Τράπεζα της Ελλάδος. Αν κατά το χρόνο της µεταβίβασης δεν έχει δηµοσιευθεί µέσος ΔΤΚατ, λαµβάνεται υπ΄ όψιν ο σχετικός δείκτης του αµέσως προηγούµενου έτους.»
iii. Το τρίτο εδάφιο αναριθµείται ως έβδοµο εδάφιο.
iv. Στο τέταρτο εδάφιο, µετά τη λέξη «µεταβίβασης»
προστίθενται οι λέξεις «ή, στην περίπτωση της ανταλλαγής, η αντικειµενική αξία της ακίνητης περιουσίας που αποτελεί το αντάλλαγµα για κάθε συµβαλλόµενο και εφόσον αυτή δεν υφίσταται, η φορολογητέα αξία».
v. Στο πέµπτο εδάφιο µετά τις λέξεις «του ακινήτου»
προστίθεται η λέξη «δεν» και διαγράφονται οι λέξεις
«και δεν προστίθενται ή αφαιρούνται, αντίστοιχα».
γ. Η παράγραφος 3 αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Ο χρόνος κτήσης είναι ο χρόνος απόκτησης ποσοστού τουλάχιστον εβδοµήντα πέντε τοις εκατό (75%)
του µεταβιβαζόµενου δικαιώµατος επί της ακίνητης περιουσίας. Σε περίπτωση που δεν προκύπτει χρόνος κτήσης σύµφωνα µε το πρώτο εδάφιο, ισχύουν τα εξής: α)
Επί µεταβίβασης κτίσµατος που ανεγέρθηκε, µε αυτεπιστασία ή µε βάση το σύστηµα της αντιπαροχής, ως χρόνος κτήσης θεωρείται ο χρόνος µετά την παρέλευση πέντε (5) ετών από την ηµεροµηνία έκδοσης ή δύο (2) ετών
από την ηµεροµηνία ανανέωσης της οικοδοµικής άδειας
ανέγερσης, εκτός εάν η µεταβίβαση γίνεται εντός των
παραπάνω προθεσµιών, β) Επί πολεοδοµικής τακτοποίησης εξ ολοκλήρου αυθαίρετης κατασκευής, ως χρόνος
κτήσης θεωρείται ο χρόνος που δηλώνεται ως χρόνος ανέγερσης και πιστοποιείται από το µηχανικό στη σχετική
αίτηση τακτοποίησης, γ) Επί πολεοδοµικής τακτοποίησης µερικώς αυθαίρετης κατασκευής, ως χρόνος κτήσης
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θεωρείται ο χρόνος κτήσης του νόµιµου κτίσµατος.
Επί χρησικτησίας, ως χρόνος κτήσης θεωρείται η αντίστοιχη ηµεροµηνία του εικοστού πρώτου έτους, πριν από το χρόνο της µεταβίβασης.
Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών µπορεί να
καθορίζεται χρόνος κτήσης και σε κάθε άλλη περίπτωση
καθώς και να ρυθµίζεται κάθε άλλο αναγκαίο θέµα για
την εφαρµογή της παραγράφου αυτής.
δ. Στην παράγραφο 4, οι λέξεις «η εν λόγω ζηµία µεταφέρεται επ’ αόριστον και συµψηφίζεται µόνο µε µελλοντικά κέρδη υπεραξίας, τα οποία υπολογίζονται σύµφωνα µε την παράγραφο 2 ή 3 του παρόντος άρθρου» αντικαθίστανται µε τις λέξεις «η εν λόγω υπεραξία θεωρείται µηδενική».
ε. Στην παράγραφο 5, ο πίνακας που ακολουθεί µετά
τις λέξεις «συντελεστών αποµείωσης:» αντικαθίσταται
από τον ακόλουθο πίνακα:
Έτη
Συντελεστής
Έτη
Συντελεστής
διακρά- αποµείωσης
διακράτησης αποµείωσης
τησης
1
100,0%
14
77,9%
2
98,2%
15
76,4%
3
96,4%
16
74,8%
4
94,7%
17
73,2%
5
93,0%
18
71,7%
6
91,2%
19
70,2%
7
89,5%
20
68,7%
8
87,8%
21
67,2%
9
86,1%
22
65,7%
10
84,5%
23
64,2%
11
82,8%
24
62,8%
12
81,1%
25
61,5%
13
79,5%
26+
60%
στ. Η παράγραφος 6 τροποποιείται ως εξής:
i. Η περίπτωση ε) αντικαθίσταται ως εξής: «ε) η µεταγραφή δικαστικής απόφασης σύµφωνα µε το άρθρο 949
του Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας, λόγω µη εκτέλεσης
προσυµφώνου µεταβίβασης ή η απόκτηση οποιουδήποτε
δικαιώµατος των περιπτώσεων α΄, β΄ και δ΄ της παρούσας παραγράφου µε αυτοσύµβαση,»
ii. Στην περίπτωση στ) διαγράφονται οι λέξεις «ή δικαστικού».
ζ. Στην παράγραφο 7 τροποποιείται ως εξής:
i. Η περίπτωση α) καταργείται και οι επόµενες περιπτώσεις β), γ), δ) ε), αναριθµούνται σε β), γ), δ).
ii. Στο τέλος της περίπτωσης δ), όπως ανωτέρω αναριθµήθηκε, προστίθενται οι λέξεις «ή πράξη σύστασης οριζόντιας ή κάθετης ιδιοκτησίας, εφόσον δεν µεταβάλλονται τα ποσοστά συνιδιοκτησίας ανά συνιδιοκτήτη».
iii. Μετά την περίπτωση δ), όπως ανωτέρω αναριθµήθηκε, προστίθεται περίπτωση ε) ως εξής: «η ανταλλαγή
ποσοστών ακίνητης περιουσίας επί κτηθέντων λόγω
κληρονοµικής διαδοχής ή γονικής παροχής ή από συζύγους κατά τη διάρκεια της έγγαµης συµβίωσης».
η. Η παράγραφος 8 καταργείται και οι επόµενες παράγραφοι 9, 10 και 11 αναριθµούνται σε 8, 9, 10.
θ. Στην παράγραφο 9, όπως αναριθµήθηκε, διαγράφονται οι λέξεις «και δεν πραγµατοποίησε άλλη µεταβίβαση ακίνητης περιουσίας εντός της περιόδου διακράτησης».
8. Το άρθρο 42 του ν. 4172/2013 τροποποιείται ως εξής:
α. Η περίπτωση α΄ αντικαθίσταται ως εξής:

«µετοχές σε εταιρεία µη εισηγµένη σε χρηµατιστηριακή αγορά»
β. Προστίθεται νέα περίπτωση β) που έχει ως εξής και
οι περιπτώσεις β), γ) και δ) αναριθµούνται σε γ), δ) και ε)
αντίστοιχα:
«β. µετοχές εισηγµένες σε χρηµατιστηριακή αγορά, εφόσον ο µεταβιβάζων συµµετέχει στο µετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας µε ποσοστό τουλάχιστον µισό τοις εκατό (0,5%) και οι µεταβιβαζόµενες µετοχές έχουν αποκτηθεί από την 1η Ιανουαρίου 2009 και εξής.»
γ. Στην παράγραφο 5 οι λέξεις «επ΄ αόριστον» αντικαθίστανται από τις λέξεις «για τα επόµενα πέντε (5) έτη».
9. Το άρθρο 46 του ν. 4172/2013 τροποποιείται ως εξής:
α. Στην περίπτωση α΄ µετά τη λέξη «κεφαλαίου» το
κόµµα αντικαθίσταται από τελεία και προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής:
«Για τους σκοπούς του προηγούµενου εδαφίου στους
φορείς γενικής κυβέρνησης δεν περιλαµβάνονται οι κεφαλαιουχικές εταιρείες, εκτός από αυτές στις οποίες το
κράτος ή νοµικό πρόσωπο δηµοσίου δικαίου συµµετέχει
µε ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%).»
β. Στην περίπτωση γ΄ µετά τη λέξη (ΟΣΕΚΑ) προστίθενται οι λέξεις «που είναι εγκατεστηµένοι στην ηµεδαπή
ή σε άλλο κράτος µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του
Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου.»
10. Στο άρθρο 47 του ν. 4172/2013, προστίθενται νέες
παράγραφοι 5 και 6 που έχουν ως εξής:
«5. Οι διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 37 και
της παραγράφου 6 του άρθρου 42 εφαρµόζονται και στα
νοµικά πρόσωπα του άρθρου 45.»
«6. Ειδικά το εισόδηµα από υπεραξία µεταβίβασης
κρατικών οµολόγων και εντόκων γραµµατίων του Ελληνικού Δηµοσίου που αποκτούν νοµικά πρόσωπα ή νοµικές οντότητες που δεν είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας και δεν έχουν στην Ελλάδα µόνιµη εγκατάσταση απαλλάσσεται του φόρου.»
11. Το άρθρο 48 του ν. 4172/2013 τροποποιείται ως εξής:
α. Η παράγραφος 1 αντικαθίσταται ως εξής:
«Τα ενδοοµιλικά µερίσµατα που εισπράττει ένα νοµικό
πρόσωπο που είναι φορολογικός κάτοικος Ελλάδας, απαλλάσσονται από το φόρο, εάν το νοµικό πρόσωπο που
προβαίνει στη διανοµή:
α) περιλαµβάνεται στους τύπους που απαριθµούνται
στο Παράρτηµα Ι Μέρος Α΄ της Οδηγίας 20011/96/ΕΕ, όπως ισχύει, και
β) είναι φορολογικός κάτοικος κράτους µέλους της
ΕΕ, σύµφωνα µε τη νοµοθεσία του κράτους αυτού και
δεν θεωρείται κάτοικος τρίτου κράτους εκτός ΕΕ κατ’ εφαρµογήν όρων σύµβασης αποφυγής διπλής φορολογίας που έχει συναφθεί µε αυτό το τρίτο κράτος, και
γ) υπόκειται, χωρίς τη δυνατότητα επιλογής ή απαλλαγής, σε έναν από τους φόρους που αναφέρονται στο Παράρτηµα Ι Μέρος Β΄ της Οδηγίας 2011/96/ΕΕ ή σε οποιοδήποτε άλλον φόρο αντικαταστήσει έναν από τους φόρους αυτούς, και
δ) ο λήπτης φορολογούµενος κατέχει ελάχιστο ποσοστό συµµετοχής τουλάχιστον δέκα τοις εκατό (10%) της
αξίας ή το πλήθος του µετοχικού ή βασικού κεφαλαίου ή
των δικαιωµάτων ψήφου του νοµικού προσώπου που διανέµει, και
ε) το ελάχιστο ποσοστό συµµετοχής διακρατείται τουλάχιστον είκοσι τέσσερεις (24) µήνες.»
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β. Η παράγραφος 2 αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Η προηγούµενη παράγραφος ισχύει επίσης για τα
ενδοοµιλικά µερίσµατα που εισπράττονται από µόνιµες
εγκαταστάσεις εταιρειών άλλων κρατών µελών που βρίσκονται στην Ελλάδα και προέρχονται από τις θυγατρικές τους σε ένα άλλο κράτος µέλος.»
γ. Η παράγραφος 3 αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Εάν διανέµονται κέρδη από νοµικό πρόσωπο σε
λήπτη φορολογούµενο που δεν έχει διακρατήσει το ελάχιστο ποσοστό συµµετοχής επί είκοσι τέσσερεις (24) µήνες, αλλά πληρούται η προϋπόθεση γ΄ της παραγράφου
1, ή αυτή της παραγράφου 2, ο λήπτης φορολογούµενος
µπορεί προσωρινά να ζητήσει την απαλλαγή που προβλέπεται στις εν λόγω παραγράφους, εφόσον καταθέσει
στη Φορολογική Διοίκηση εγγυητική επιστολή υπέρ του
Ελληνικού Δηµοσίου, ίση µε το ποσό του φόρου που θα
όφειλε να καταβάλει σε περίπτωση µη χορήγησης της απαλλαγής. Η απαλλαγή καθίσταται οριστική και η εγγύηση λήγει κατά την ηµεροµηνία που συµπληρώνονται είκοσι τέσσερεις (24) µήνες διακράτησης του ελάχιστου
ποσοστού συµµετοχής. Εάν ο φορολογούµενος παύει
να διακρατεί το ελάχιστο ποσοστό συµµετοχής πριν τη
συµπλήρωση των είκοσι τεσσάρων (24) µηνών, η εγγύηση καταπίπτει υπέρ του Ελληνικού Δηµοσίου κατά την ηµεροµηνία αυτή.»
δ. Η παράγραφος 4 καταργείται και η παράγραφος 5 αναριθµείται σε 4.
12. Στην παράγραφο 5 του άρθρου 49 του ν. 4172/2013
µετά τις λέξεις «πιστωτικά ιδρύµατα» προστίθενται οι
λέξεις «,τις εταιρείες χρηµατοδοτικής µίσθωσης του
ν. 1665/1986 και τις εταιρείες πρακτορείας επιχειρηµατικών απαιτήσεων του ν. 1905/1990 που λαµβάνουν άδεια
από την Τράπεζα της Ελλάδος και τις αντίστοιχες ρυθµιστικές αρχές άλλων κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης»
13. Το άρθρο 60 του ν. 4172/2013 τροποποιείται ως εξής:
α. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 60, µετά τη λέξη «είδος» προστίθενται οι λέξεις «,των ηµεροµισθίων».
β. Στην παράγραφο 3 οι λέξεις «των προηγούµενων
παραγράφων» αντικαθίστανται από τις λέξεις «του παρόντος άρθρου».
γ. Στην παράγραφο 5 µετά τις λέξεις «το άρθρο 12,»
προστίθενται οι λέξεις «καθώς και στις πρόσθετες αµοιβές που δεν συµπεριλαµβάνονται στις τακτικές αποδοχές».
14. Το άρθρο 62 του ν. 4172/2013 τροποποιείται ως εξής:
α. Στο τέλος της περίπτωσης στ΄ της παραγράφου 1
του άρθρου 62 προστίθενται οι λέξεις: «εκτός της περίπτωσης του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 1 και
της περίπτωσης ε΄ της παραγράφου 6 του άρθρου 41. »
β. Προστίθεται νέα παράγραφος 5 που έχει ως εξής:
««5. Τα νοµικά πρόσωπα ή οι νοµικές οντότητες που
είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας ή έχουν µόνιµη εγκατάσταση στην Ελλάδα και λαµβάνουν αµοιβές για δικαιώµατα (royalties) σύµφωνα µε την περίπτωση γ΄ της
παραγράφου 1 δεν υπόκεινται σε παρακράτηση φόρου
σύµφωνα µε το άρθρο 64.»
15. Τα δύο τελευταία εδάφια της παραγράφου 3 του
άρθρου 63 του ν. 4172/2013 αντικαθίστανται ως εξής:
«Η απαλλαγή καθίσταται οριστική και η εγγύηση λήγει
κατά την ηµεροµηνία που συµπληρώνονται είκοσι τέσσερεις (24) µήνες διακράτησης του ελάχιστου ποσοστού

συµµετοχής. Εάν ο φορολογούµενος παύει να διακρατεί
το ελάχιστο ποσοστό συµµετοχής πριν τη συµπλήρωση
των είκοσι τεσσάρων (24) µηνών, η εγγύηση καταπίπτει
υπέρ του Ελληνικού Δηµοσίου κατά την ηµεροµηνία αυτή.»
16. Το άρθρο 64 του ν. 4172/2013 τροποποιείται ως εξής:
α. Στο δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης δ΄ της παραγράφου 1 µετά τις λέξεις «του µισθώµατος,» προστίθενται οι λέξεις «ανεξαρτήτως αν ο λήπτης της αµοιβής είναι φυσικό ή νοµικό πρόσωπο ή νοµική οντότητα».
β. Στην παράγραφο 2 µετά τις λέξεις «γενικής κυβέρνησης» προστίθενται οι λέξεις «εκτός από τις κεφαλαιουχικές εταιρείες» και µετά τις λέξεις «υπηρεσιών από »
προστίθεται η λέξη «φυσικά ή ».
γ. Στην παράγραφο 3 µετά τη λέξη «πληρωµή» προστίθενται οι λέξεις «,εκτός από τις αµοιβές που αναφέρονται στην περίπτωση δ΄ της παραγράφου 1» και οι λέξεις
«που λαµβάνει αµοιβές για υπηρεσίες σύµφωνα µε την
περίπτωση δ΄ και» διαγράφονται.
δ. Στο τέλος της παραγράφου 7 του άρθρου 64 του
ν. 4172/2013 προστίθενται λέξεις και στη συνέχεια εδάφιο ως εξής:
«εκτός από τους φόρους που παρακρατούνται από
τους συµβολαιογράφους. Ειδικά ο φόρος που παρακρατείται από συµβολαιογράφο για την υπεραξία του άρθρου 41, αποδίδεται από τον ίδιο µε τραπεζική επιταγή
σε διαταγή του Ελληνικού Δηµοσίου, εντός πέντε (5) εργασίµων ηµερών από την υπογραφή του συµβολαίου. Με
απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Δηµοσίων Εσόδων καθορίζεται η διαδικασία για την εφαρµογή της παραγράφου αυτής.».
ε. Προστίθενται νέες παράγραφοι 8 και 9 ως εξής:
«8. Σε περίπτωση που ο λήπτης της αµοιβής σύµφωνα
µε την περίπτωση δ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 62
είναι φορολογικός κάτοικος Ελλάδας, παρακράτηση φόρου σύµφωνα µε την παράγραφο 1 ενεργείται µόνον εφόσον η συναλλαγή υπερβαίνει τα τριακόσια (300) ευρώ.
9. Ειδικά, το εισόδηµα από τόκους κρατικών οµολόγων
και εντόκων γραµµατίων του Ελληνικού Δηµοσίου που αποκτούν νοµικά πρόσωπα ή νοµικές οντότητες που δεν
είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας και δεν έχουν στην
Ελλάδα µόνιµη εγκατάσταση δεν υπόκειται σε παρακράτηση φόρου σύµφωνα µε την παράγραφο 1.»
17. Στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 6 του άρθρου
65 του ν. 4172/2013 οι λέξεις «ο οποίος είναι ίσος ή κατώτερος» αντικαθίστανται µε τις λέξεις «του οποίου ο
συντελεστής είναι ίσος ή κατώτερος».
18. Στην περίπτωση ε΄ της παραγράφου 3 του άρθρου
66 του ν. 4172/2013 οι λέξεις «-µέλος» διαγράφονται.
19. Μετά το άρθρο 67 του ν. 4172/2013 προστίθεται
νέο άρθρο 67 Α που έχει ως εξής:
«Άρθρο 67 Α
Υποβολή της δήλωσης υπολογισµού του φόρου
υπεραξίας από µεταβίβαση ακίνητης περιουσίας
1. Ο φορολογούµενος που µεταβιβάζει ακίνητη περιουσία υποχρεούται να δηλώνει το σύνολο των στοιχείων
που αφορούν τον προσδιορισµό του φόρου υπεραξίας,
σύµφωνα µε όσα ορίζονται στο άρθρο 41, όπως αυτό ισχύει.
2. Ο συµβολαιογράφος υποχρεούται να ελέγχει και να
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βεβαιώνει την ακρίβεια των στοιχείων της δήλωσης της
παραγράφου 1, ως προς τον χρόνο και την αξία κτήσης
και µεταβίβασης, το είδος της ακίνητης περιουσίας ή των
ιδανικών µεριδίων αυτής ή του εµπραγµάτου δικαιώµατος, τα έτη διακράτησης, τους συντελεστές, τα µεγέθη
του ΔΤΚατ και τον υπολογισµό του φόρου, και να θεωρεί
τη δήλωση, την οποία, επί ποινή ακυρότητας του συµβολαίου, επισυνάπτει σ΄ αυτό. Ο συµβολαιογράφος δεν έχει ευθύνη για όσα στοιχεία δεν έχουν περιέλθει σε
γνώση του και δεν περιλαµβάνονται στο συµβόλαιο που
συντάσσει.
3. Ως χρόνος υποβολής της δήλωσης σύµφωνα µε το
άρθρο 31 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας θεωρείται ο χρόνος σύνταξης του συµβολαίου µεταβίβασης στο
οποίο προσαρτάται.
4. Ο µισθωτής του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου
1 του άρθρου 41 υποχρεούται να δηλώνει το σύνολο των
στοιχείων που αφορούν στον προσδιορισµό του φόρου
υπεραξίας του κτίσµατος που περιέρχεται στην κατοχή
του τρίτου. Η δήλωση του προηγούµενου εδαφίου συνιστά άµεσο προσδιορισµό του φόρου. Υπόχρεος καταβολής του φόρου είναι ο τρίτος.
5. Για τις µεταβιβάσεις που εµπίπτουν στην περίπτωση
ε΄ της παραγράφου 6 του άρθρου 41, ο αποκτών υποχρεούται να δηλώνει τα στοιχεία που αφορούν στον
προσδιορισµό του φόρου υπεραξίας της ακίνητης περιουσίας. Η δήλωση του προηγούµενου εδαφίου συνιστά
άµεσο προσδιορισµό του φόρου. Υπόχρεος καταβολής
του φόρου είναι ο αποκτών.
6. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών καθορίζεται ο χρόνος απόδοσης του φόρου και κάθε άλλο αναγκαίο για την εφαρµογή των παραγράφων 4 και 5 του
παρόντος.».
20. Το άρθρο 69 του ν. 4172/2013 τροποποιείται ως εξής:
α. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 µετά τη λέξη
«που προκύπτει» προστίθενται οι λέξεις «από επιχειρηµατική δραστηριότητα»
β. Στην παράγραφο 2 η λέξη «α)» και η περίπτωση β)
διαγράφονται.
21. Στην παράγραφο 8 του άρθρου 71 του ν. 4172/2013
µετά τη λέξη «παραγράφων» προστίθεται ο αριθµός «4».
22. Το άρθρο 72 του ν. 4172/2013 τροποποιείται ως εξής:
α. Στο τρίτο εδάφιο της παραγράφου 12 οι λέξεις «φορολογικά αναγνωρίσιµες ζηµίες» αντικαθίστανται από
τις λέξεις «δηλωθείσες φορολογικές ζηµίες της επιχείρησης».
β. Στην παράγραφο 13 µετά τις λέξεις «αναπτυξιακών
νόµων,» προστίθενται οι λέξεις «του αφορολόγητου αποθεµατικού της περίπτωσης ζ΄ της παραγράφου 3 του
άρθρου 28 του ν. 2238/1994, όπως ισχύει µετά τη δηµοσίευση του Κ.Φ.Ε.».
γ. Στην παράγραφο 18 η παραποµπή «του ν. 3371/
2005» αντικαθίσταται από την παραποµπή «του ν. 2367/
1995».
δ. Στην παράγραφο 23 οι λέξεις «ή αναθεωρηθεί» διαγράφονται.
ε. Προστίθενται νέες παράγραφοι 26, 27, 28, 29, 30 και
31 που έχουν ως εξής:
«26. Σε περίπτωση κατά την οποία η µεταβίβαση του
άρθρου 41 Κ.Φ.Ε. αφορά δικαίωµα το οποίο αποκτήθηκε
µέχρι και την 31η Δεκεµβρίου 1994, η υπεραξία θεωρείται µηδενική.

27. Στην περίπτωση ακινήτου που εµπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 41 και έχει αποκτηθεί, σύµφωνα µε τα οριζόµενα σ΄ αυτό, από 1ης Ιανουαρίου 1995 έως και την
31η Δεκεµβρίου 2002, ο συντελεστής αποµείωσης της
παραγράφου 5 πολλαπλασιάζεται µε το συντελεστή
0,8.»
28. Για την περίοδο µέχρι την 1η Ιανουαρίου 2015 η υπεραξία που αποκτά ένα νοµικό πρόσωπο ή νοµική οντότητα από πώληση και επαναµίσθωση (lease back) ακινήτου αναγνωρίζεται ως έσοδο σύµφωνα µε τα οριζόµενα
στο Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 17, όπως αυτό υιοθετείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.».
29. Ειδικά ο χρόνος υποβολής της δήλωσης και απόδοσης του παρακρατούµενου φόρου του άρθρου 12 του
Κώδικα που καταβάλλεται τον Ιανουάριο του 2014, παρατείνεται µέχρι τις 30 Απριλίου 2014.
30. Οι διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 15, της
παραγράφου 5 του άρθρου 29 και της παραγράφου 4 του
άρθρου 58 του Κώδικα εφαρµόζονται και για το νησί της
Κεφαλονιάς για εισοδήµατα που αποκτώνται ή κέρδη
που προκύπτουν από την 1η Ιανουαρίου 2014 µέχρι και
την 31η Δεκεµβρίου 2015.
31. Ειδικά, για τα εισοδήµατα που αποκτήθηκαν από
1/1/2013 έως 31/12/2013 εξακολουθούν να ισχύουν οι
διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 4 του ν. 2238/1994 και
οι εκδοθείσες κατ΄ εξουσιοδότηση αυτού υπουργικές αποφάσεις».
23. Οι διατάξεις των προηγούµενων περιπτώσεων ισχύουν από την 1η Ιανουαρίου 2014, εκτός αν ορίζεται
σε αυτές διαφορετικά.
ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Δ.2.: ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΚΥΡΙΩΝ ΚΑΙ
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
1. α. Στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του ν. 4174/2013, όπως ισχύει, η λέξη «όργανο»
αντικαθίσταται από τη λέξη «όργανα» και η λέξη «υπογράφει» από τη λέξη «υπογράφουν».
β. Μετά το τέλος του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του ν. 4174/2013, προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής:
«Η άσκηση της αρµοδιότητας που µεταβιβάστηκε και η
εξουσιοδότηση υπογραφής µπορεί, σύµφωνα µε την απόφαση του Γενικού Γραµµατέα, να αφορά περισσότερα
όργανα της Φορολογικής Διοίκησης.».
2. α. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 4 του ν.
4174/2013, όπως ισχύει µετά τη λέξη «δύναται να» προστίθενται οι λέξεις: «τροποποιεί εν όλω ή εν µέρει την απόφαση του για» και διαγράφονται οι λέξεις «να ανακαλεί οποτεδήποτε εγγράφως κάθε».
β. Στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου
11 του ν. 4174/2013 αντικαθίστανται οι λέξεις “εφόσον
πραγµατοποιείται” µε τις λέξεις “προκειµένου να πραγµατοποιηθεί” και στο τρίτο εδάφιο της ίδιας παραγράφου µετά από τη λέξη “θέµατα” προστίθενται οι λέξεις
“, εξαιρέσεις σε περίπτωση συναλλαγών µε πιστωτικά ιδρύµατα και ιδρύµατα πληρωµών”.
3. Η παράγραφος 1 του άρθρου 17 του ν. 4174/2013
τροποποιείται ως εξής:
α. Στην περίπτωση β) διαγράφεται η λέξη «φοροδιαφυγής»,
β. Στην περίπτωση γ) µετά τη λέξη «εκδίκασης» προστίθενται οι λέξεις «οποιασδήποτε ποινικής ή φορολογι-
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κής υπόθεσης ή αστικής υπόθεσης µε διάδικο το Δηµόσιο ή Φορέα της Γενικής Κυβέρνησης» και διαγράφονται
οι λέξεις «ποινικών υποθέσεων φοροδιαφυγής ή φορολογικών υποθέσεων»,
γ. Στην περίπτωση ε) οι λέξεις «οικονοµικές αρχές,
συµπεριλαµβανοµένων των φορέων κοινωνικής ασφάλισης» αντικαθίστανται µε τις λέξεις «υπηρεσίες των φορέων Γενικής Κυβέρνησης»,
δ. Στο τέλος της περίπτωσης στ΄ προστίθενται οι λέξεις «καθώς και σε εξουσιοδοτηµένους υπαλλήλους της
Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.), στο πλαίσιο
των αρµοδιοτήτων της.»
ε. Προστίθενται νέες περιπτώσεις θ) και ι) ως εξής:
«θ) σε τρίτους, κατόπιν αιτιολογηµένης εισαγγελικής
παραγγελίας, ότι δεν συντρέχει περίπτωση φορολογικού απορρήτου,
ι) σε φορολογουµένους που ασκούν επιχειρηµατική
δραστηριότητα, κατόπιν αιτήσεώς τους, και µόνο καθ΄ ο
µέρος αυτό είναι απολύτως αναγκαίο, προκειµένου να
διακριβωθεί η φορολογική ή η επαγγελµατική υπόσταση
άλλου φορολογουµένου που ασκεί επιχειρηµατική δραστηριότητα.».
4. Το άρθρο 21 του ν. 4174/2013 τροποποιείται ως εξής:
α. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3 αντικαθίσταται
ως εξής:
«Ο Φάκελος Τεκµηρίωσης που αποτελείται κατά περίπτωση από το Βασικό Φάκελο Τεκµηρίωσης και τον Ελληνικό Φάκελο Τεκµηρίωσης, καταρτίζεται εντός τεσσάρων (4) µηνών από το τέλος του φορολογικού έτους και
συνοδεύεται από Συνοπτικό Πίνακα Πληροφοριών, ο οποίος υποβάλλεται ηλεκτρονικά στη Φορολογική Διοίκηση µέσα στην ίδια προθεσµία.»
β. Η παράγραφος 5 αντικαθίσταται ως εξής:
«Ο φάκελος τεκµηρίωσης της παραγράφου 3 περιλαµβάνει ειδικό κεφάλαιο όπου περιγράφονται γεγονότα
που έχουν αντίκτυπο στις πληροφορίες και τα στοιχεία
που παρέχονται στους Φακέλους και που οφείλονται σε
οιαδήποτε µεταβολή των συνθηκών της αγοράς. Ο υποκείµενος στο φόρο οφείλει να ενηµερώνει το Φάκελο έως το τέλος του φορολογικού έτους εντός του οποίου η
παραπάνω µεταβολή λαµβάνει χώρα. Με την επιφύλαξη
των ανωτέρω οι Φάκελοι Τεκµηρίωσης Ενδοοµιλικών Συναλλαγών της παραγράφου 3 µπορούν να χρησιµοποιηθούν για το επόµενο φορολογικό έτος, εφόσον επικαιροποιηθούν ενσωµατώνοντας όλες τις αναγκαίες αλλαγές. Η επικαιροποίηση του Φακέλου γίνεται εντός τεσσάρων (4) µηνών από το τέλος του φορολογικού έτους
κατά τη διάρκεια του οποίου προέκυψε η ανάγκη επικαιροποίησης. Με απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Δηµοσίων Εσόδων είναι δυνατός ο καθορισµός των επικαιροποιήσεων που κρίνονται απαραίτητες όσον αφορά το περιεχόµενο των Φακέλων Τεκµηρίωσης είτε σε ετήσια είτε µόνιµη βάση.»
γ. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 6 αντικαθίσταται ως εξής:
«Με όµοια απόφαση µπορεί να προβλέπεται η µέθοδος υπολογισµού του κύκλου εργασιών και των αντίστοιχων λογιστικών προτύπων, όπως επίσης απλουστευµένη
διαδικασία για τις µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις όπως
ορίζονται από το ευρωπαϊκό δίκαιο.».
5. α. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 25 του ν. 4174/2013, όπως ισχύει µετά τη λέξη «οριζόµενος» προστίθενται οι λέξεις «ή οι οριζόµενοι», µε-

τά τη λέξη «υπάλληλος» προστίθενται οι λέξεις «ή υπάλληλοι», η λέξη «φέρει» αντικαθίσταται από τη λέξη «φέρουν», µετά τη λέξη «Γενικό Γραµµατέα» προστίθενται
οι λέξεις «ή από εξουσιοδοτηµένα από αυτόν όργανα
της Φορολογικής Διοίκησης».
β. Στην περίπτωση β΄ του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 25 του ν. 4174/2013 µετά τις λέξεις «υπαλλήλου» προστίθενται οι λέξεις «ή των υπαλλήλων στους οποίους» και διαγράφονται οι λέξεις «στον
οποίο έχει».
6. Στο άρθρο 25 του ν. 4174/2013, όπως ισχύει, η παράγραφος 7 αναριθµείται σε παράγραφο 8 και προστίθεται νέα παράγραφος 7 ως εξής:
«7. Ειδικά προκειµένου για τον µερικό επιτόπιο έλεγχο, σε φορολογούµενους ορισµένης περιοχής ή/και δραστηριότητας ή που διακινούν αγαθά, η εντολή διενέργειας του ελέγχου, που εκδίδεται σύµφωνα µε την παράγραφο 1, µπορεί να περιλαµβάνει, αντί των υπό γ΄ και δ΄
στοιχείων, την περιοχή του ελέγχου ή/και το είδος των
δραστηριοτήτων των φορολογουµένων. Ο χρόνος διενέργειας του ελέγχου, στην περίπτωση αυτή, µπορεί να
είναι και εκτός του επισήµου ωραρίου της Φορολογικής
Διοίκησης.».
7. α. Στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 37 του ν.
4174/2013, όπως ισχύει, διαγράφονται οι λέξεις «ζ)τον
τόπο εξόφλησης του φόρου» και οι περιπτώσεις «η)»,
«θ)», «ι)», «κ)» αναριθµούνται αντίστοιχα σε «ζ)», «η)»,
«θ)» και στο δεύτερο εδάφιο µετά τις λέξεις «έκθεση ελέγχου» προστίθενται οι λέξεις: «, εκτός από την περίπτωση του τετάρτου εδαφίου του άρθρου 34.».
β. Στην παράγραφο 3 του άρθρου 40 του ν. 4174/2013
προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως εξής: “Κατά την εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου ισχύει αναλόγως η διάταξη της παραγράφου 3 του άρθρου 25 του
Κώδικα.»
8. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου
46 του ν. 4174/2013, όπως ισχύει, και στο πρώτο εδάφιο
της παραγράφου 6 του ως άνω άρθρου και νόµου, µετά
τις λέξεις «των περιπτώσεων β΄ και γ΄ της παρ. 1 του
άρθρου 55» προστίθενται οι λέξεις «, και ανεξαρτήτως
των χρηµατικών ορίων που τίθενται στο δεύτερο εδάφιο
της περίπτωσης β,».
9. Το άρθρο 54 του ν. 4174/2013, όπως ισχύει, τροποποιείται ως εξής:
α. Στην περίπτωση α) της παραγράφου 1 µετά τη λέξη
«εκπρόθεσµα» προστίθενται οι λέξεις «ή υποβάλει ελλιπή».
β. Στην παράγραφο 1 προστίθεται περίπτωση θ΄ ως εξής:
«θ) δεν εκδίδει ή εκδίδει ανακριβώς φορολογικά στοιχεία.».
γ. Στην περίπτωση η) της παραγράφου 1 διαγράφονται
οι λέξεις «και την έκδοση στοιχείων»,
δ. Στην περίπτωση β) της παραγράφου 2 διαγράφονται
οι λέξεις «για κάθε άλλη παράβαση σε περίπτωση» και αντικαθίστανται από τις λέξεις «για κάθε παράβαση των
περιπτώσεων β, γ και δ της παραγράφου 1».
ε. Στην περίπτωση γ) της παραγράφου 2 διαγράφονται
οι λέξεις «χίλια (1.000) ευρώ, για κάθε άλλη παράβαση»
και αντικαθίστανται από τις λέξεις «διακόσια πενήντα
(250) ευρώ, για κάθε παράβαση των περιπτώσεων β, γ, δ,
στ και θ της παραγράφου 1, µε ανώτατο όριο το ποσό ύψους τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ ανά φορολογικό έλεγχο, στην περίπτωση της µη έκδοσης ή έκδοσης ανα-
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κριβών φορολογικών στοιχείων.».
στ. Στην περίπτωση δ) της παραγράφου 2 διαγράφονται οι λέξεις «δύο χιλιάδες πεντακόσια (2.500) ευρώ,
για κάθε άλλη παράβαση» και αντικαθίστανται από τις
λέξεις «πεντακόσια (500) ευρώ, για κάθε παράβαση των
περιπτώσεων β, γ, δ, στ και θ της παραγράφου 1, µε ανώτατο όριο το ποσό ύψους τριάντα χιλιάδων (30.000)
ευρώ ανά φορολογικό έλεγχο, στην περίπτωση της µη
έκδοσης ή έκδοσης ανακριβών φορολογικών στοιχείων»
και διαγράφεται το τελευταίο εδάφιο της ίδιας περίπτωσης.
ζ. Στην παράγραφο 2 προστίθεται περίπτωση ε) ως εξής:
«ε) δύο χιλιάδες πεντακόσια (2.500) ευρώ στις περιπτώσεις ε) και ζ) και η) της παραγράφου 1».
η. Στο τέλος της παραγράφου 2 προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής:
«Δεν επιβάλλονται τα πρόστιµα του παρόντος άρθρου,
σε περίπτωση υποβολής εκπρόθεσµης τροποποιητικής
δήλωσης ΦΠΑ ή δήλωσης παρακρατούµενου φόρου, εφ΄
όσον η σχετική αρχική δήλωση έχει υποβληθεί εµπρόθεσµα.».
θ. Η παράγραφος 3 αντικαθίσταται ως εξής:
«Σε περίπτωση διαπίστωσης, στο πλαίσιο ελέγχου, εκ
νέου διάπραξης της ίδιας παράβασης, εντός πενταετίας
από την έκδοση της αρχικής πράξης, τα σύµφωνα µε τον
Κώδικα πρόστιµα επιβάλλονται στο διπλάσιο και, στην
περίπτωση κάθε επόµενης ίδιας παράβασης, στο τετραπλάσιο του αρχικώς επιβληθέντος προστίµου.».
10. Στο τρίτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 56
του ν. 4174/2013 οι λέξεις «παράγραφο 3» αντικαθίσταται µε τις λέξεις «παράγραφο 4».
11. Στο άρθρο 59 του ν. 4174/2013, όπως ισχύει, διαγράφονται οι λέξεις «Στον υπόχρεο» και αντικαθίστανται από τις λέξεις «Ο υπόχρεος» και διαγράφεται η λέξη «επιβάλλεται» και αντικαθίσταται από τη λέξη «υπόκειται σε».
12. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 62 του ν. 4174/
2013, όπως ισχύει, µετά τις λέξεις «τον προσδιορισµό
του φόρου» προστίθεται η λέξη «, την παραγραφή» και
στην παράγραφο 4 του ιδίου άρθρου αντικαθίστανται οι
λέξεις «τριάντα (30)» από τις λέξεις «είκοσι (20)».
13. Στο άρθρο 62 του ν. 4174/2013, όπως ισχύει, προστίθεται παράγραφος 6 ως εξής:
«6. Εφ΄ όσον, για την ίδια παράβαση, επιβάλλονται,
σύµφωνα µε τον Κώδικα, περισσότερα πρόστιµα, υπερισχύει η διάταξη που προβλέπει το µεγαλύτερο πρόστιµο.».
14. Στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 63 του ν. 4174/2013, όπως ισχύει, µετά τις λέξεις
«που εξέδωσε την πράξη» προστίθενται οι λέξεις «ή παρέλειψε την έκδοσή της» και στο τελευταίο εδάφιο της ιδίας παραγράφου µετά τις λέξεις «σε αυτόν» προστίθενται οι λέξεις «ή από τη συντέλεση της παράλειψης.».
15. α. Στο τέλος της παραγράφου 3 του άρθρου 63
του ν. 4174/2013, όπως ισχύει, προστίθεται νέο εδάφιο
ως εξής:
«Η αναστολή, σύµφωνα µε το προηγούµενο εδάφιο,
δεν ισχύει επί του άµεσου προσδιορισµού του φόρου καθώς και επί πράξης διοικητικού προσδιορισµού του φόρου, που εκδίδεται µε βάση στοιχεία που έχουν παρασχεθεί από τον φορολογούµενο σε φορολογική του δήλωση.»

β. Στην παράγραφο 8 του άρθρου 63 του ν. 4174/
2013µετά τις λέξεις «Κώδικα Διοικητικής Δικονοµίας»
προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής: «Για την αναστολή, λόγω άσκησης προσφυγής, ισχύουν ανάλογα οι διατάξεις
της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου.».
16. Στο τέλος της παραγράφου 5 του άρθρου 63 του
ν. 4174/2013, προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής:
«Ο Προϊστάµενος της Υπηρεσίας Εσωτερικής Επανεξέτασης µπορεί, µε απόφασή του, να εξουσιοδοτεί άλλους υπαλλήλους της ίδιας υπηρεσίας, να υπογράφουν,
µε εντολή του, αποφάσεις επί ενδικοφανών προσφυγών
και αιτήσεων αναστολής.».
17. Στο έκτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 65
Α η λέξη «και» διαγράφεται και τίθεται κόµµα και µετά τη
λέξη «ευθύνης» προστίθενται οι λέξεις «και στα υποκαταστήµατα αλλοδαπών επιχειρήσεων».
18. α. Στο τέλος της παραγράφου 3 του άρθρου 66 του
ν. 4174/2013, όπως ισχύει, προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής:
«Ως έναρξη ελέγχου κατά την έννοια του πρώτου εδαφίου θεωρείται και η αποστολή έως την 31.12.2013 επιστολής στο φορολογούµενο, µε την οποία του γνωστοποιείται ότι έχει εκδοθεί εντολή φορολογικού ελέγχου.
Σε περίπτωση κατά την οποία, έως την 31.12.2013, είχε
εκδοθεί εντολή φορολογικού ελέγχου και για οποιοδήποτε λόγο, µετά την ηµεροµηνία αυτή, για την ίδια χρήση, περίοδο, φορολογική υπόθεση ή υποχρέωση, εκδοθεί νέα εντολή ελέγχου, οι έννοµες συνέπειες της έκδοσης της αρχικής εντολής δεν θίγονται.».
β. Στο εδάφιο 1 της παραγράφου 11 του άρθρου 66
του ν. 4174/2013, όπως ισχύει, µετά τη λέξη «εισφορών»
προστίθεται η λέξη «προστίµων,» και µετά το δεύτερο εδάφιο της ίδιας παραγράφου προστίθεται νέο εδάφιο ως
εξής: «Όπου σε κείµενες διατάξεις ουσιαστικού φορολογικού δικαίου, που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του
Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας, προβλέπεται προθεσµία παραγραφής του δικαιώµατος του Δηµοσίου να κοινοποιεί φύλλα ελέγχου, πράξεις προσδιορισµού φόρου,
τελών, εισφορών, πράξεις επιβολής προστίµων και κάθε
άλλη συναφή πράξη, η παραγραφή διακόπτεται µε την
έκδοση τους. Η διάταξη του προηγούµενου εδαφίου εφαρµόζεται και σε εκκρεµείς δικαστικές υποθέσεις, οι οποίες δεν έχουν συζητηθεί κατά τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου σε πρώτο βαθµό.».
19. Στην παράγραφο 19 του άρθρου 66 του ν. 4174/
2013, όπως ισχύει, µετά τις λέξεις «του άρθρου 4» προστίθενται οι λέξεις «παρ. 1 εδάφιο 1 ».
20. Η παράγραφος 40 του άρθρου 66 του ν. 4174/2013
αντικαθίσταται ως εξής: «40. Οι διατάξεις του άρθρου 65
Α τίθενται σε ισχύ για χρήσεις που αρχίζουν από 1ης Ιανουαρίου 2014 και καταργούνται για τις χρήσεις που αρχίζουν από 1ης Ιανουαρίου 2016 και µετά. Η Α.Υ.Ο.
ΠΟΛ.1159/2011 διατηρείται σε ισχύ για χρήσεις που αρχίζουν πριν από την 1η Ιανουαρίου 2014 και µπορεί να
τροποποιηθεί ύστερα από γνώµη της Ε.Λ.Τ.Ε..».
21. Στο άρθρο 66 του ν. 4174/2013, όπως ισχύει, µετά
την παράγραφο 42 προστίθενται νέοι παράγραφοι 43 και
44 ως εξής:
«43. Εφ΄ όσον µε την υποβολή τροποποιητικής φορολογικής δήλωσης ή µε αυτοτελές αίτηµα ή καθ΄ οιονδήποτε άλλο τρόπο, που αφορά φορολογικό έτος, διαχειριστική περίοδο ή φορολογική υπόθεση, µέχρι την έναρξη
ισχύος του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας, προβάλλε-

23
ται αξίωση επιστροφής φόρου, για τα σχετικά µε την παραγραφή, εφαρµόζονται τα ισχύοντα µέχρι τον χρόνο έναρξης ισχύος του Κώδικα.
44. Από την έναρξη ισχύος του Κώδικα Φορολογικής
Διαδικασίας κάθε αίτηµα προς τη Φορολογική Διοίκηση,
για διοικητικό ή δικαστικό συµβιβασµό, θεωρείται απαράδεκτο και δεν εξετάζεται. Η διάταξη του προηγούµενου
εδαφίου, ανεξαρτήτως χρονικών περιορισµών, εφαρµόζεται και για υποθέσεις, οι οποίες ήταν δυνατό να υπαχθούν σε οποιαδήποτε περίπτωση των διατάξεων των
άρθρων 70 Α και 70Β του ν. 2238/1994.».
22. Στο άρθρο 66 του ν. 4174/2013, όπως ισχύει, µετά
την παράγραφο 46 προστίθεται παράγραφος 47 ως εξής:
«47. Εντολές διενέργειας φορολογικού ελέγχου, εκδοθείσες µετά την 1.1.2014 και µέχρι τη δηµοσίευση του
παρόντος, θεωρούνται νόµιµες, εφ΄ όσον υπογράφονται
από τον Προϊστάµενο της υπηρεσίας, ο οποίος ήταν κατά το νόµο αρµόδιος για την έκδοσή τους, σύµφωνα µε
τα κατά το νόµο ισχύοντα έως την 31.12.2013. Η διάταξη
του προηγούµενου εδαφίου εφαρµόζεται ανάλογα και
για διαδικαστικές πράξεις στο πλαίσιο του ελέγχου, εκθέσεις ελέγχου, καταλογιστικές πράξεις φόρων, τελών,
εισφορών και προστίµων, πράξεις ταµειακής βεβαίωσης,
µέτρα διοικητικής και αναγκαστικής εκτέλεσης, διασφαλιστικά µέτρα, αναγγελίες, συµψηφισµούς, κατά το χρονικό διάστηµα από 1.1.2014 και µέχρι τη δηµοσίευση του
παρόντος, εφ΄ όσον υπογράφονται από όργανα τα οποία ήταν αρµόδια, σύµφωνα µε τα κατά το νόµο ισχύοντα έως την 31.12.2013. Για καταλογιστικές πράξεις, εκτελεστούς τίτλους, πράξεις ταµειακής βεβαίωσης, µέτρα διοικητικής και αναγκαστικής εκτέλεσης, διασφαλιστικά µέτρα, αναγγελίες, για χρονικό διάστηµα τεσσάρων µηνών από την δηµοσίευση του παρόντος, η Φορολογική Διοίκηση θεωρείται ενιαία.».
23. Στο άρθρο 66 του ν. 4174/2013, όπως ισχύει, µετά
την παράγραφο 47 προστίθεται παράγραφος 48 ως εξής:
«48.Για παραβάσεις που διαπράχθηκαν µέχρι την
31.12.2013, ανεξάρτητα από το χρόνο διαπίστωσης
τους, και το σχετικό πρόστιµο υπολογίζεται σύµφωνα µε
τις διατάξεις των άρθρων 4, 5 και 6 του ν. 2523/1997, εξακολουθούν να εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου
9 παράγραφος 6 του ίδιου νόµου, εφόσον ο φορολογούµενος, µε δήλωσή του προς τον Προϊστάµενο της αρχής
που εξέδωσε την πράξη επιβολής προστίµου, εντός αποκλειστικής προθεσµίας τριάντα ηµερών από την κοινοποίηση της, αποδεχθεί ανεπιφύλακτα το σύνολο των παραβάσεων που αναφέρονται σε αυτή και καταβάλει, ταυτόχρονα, τουλάχιστον ποσοστό 40% της συνολικής οφειλής, ενώ το υπόλοιπο ποσό καταβάλλεται εφ΄ άπαξ
µέχρι την τελευταία εργάσιµη ηµέρα του επόµενου µήνα
της αποδοχής. Ειδικά για τις παραβάσεις που διαπράχθηκαν έως την 26.7.2013 και για τις οποίες το σχετικό
πρόστιµο υπολογίζεται, σύµφωνα µε τις διατάξεις των
άρθρων 5 παρ. 10 και 6 του
ν. 2523/1997, εφαρµόζονται, υπό τις προϋποθέσεις του προηγουµένου
εδαφίου, οι διατάξεις του άρθρου 55 παρ. 2 του Κώδικα.
Οι διατάξεις των προηγούµενων εδαφίων εφαρµόζονται
ανάλογα και για υποθέσεις για τις οποίες ο φορολογούµενος έχει ασκήσει εµπρόθεσµη ενδικοφανή ή δικαστική
προσφυγή ενώπιον της Υπηρεσίας Εσωτερικής Επανεξέτασης ή διοικητικού δικαστηρίου πρώτου βαθµού και οι
οποίες δεν έχουν εξεταστεί ή συζητηθεί, εφ΄ όσον η δήλωση αποδοχής της πράξης γίνει εντός αποκλειστικής εξήντα ηµερών από την δηµοσίευση του παρόντος. Ποσά

τα οποία έχουν καταβληθεί, δεν επιστρέφονται λόγω της
εφαρµογής των διατάξεων της παρούσας παραγράφου.
Σε περίπτωση που ο φορολογούµενος, αµφισβητήσει
την νοµιµότητα της αποδοχής, η πράξη και οι έννοµες
συνέπειες της αναβιώνουν και ήδη καταβληθέντα ποσά
δεν επιστρέφονται.».
24. Οι διατάξεις των περιπτώσεων της παρούσας υποπαραγράφου, εφαρµόζονται και ισχύουν από την
1.1.2014, εκτός εάν διαφορετικά ορίζεται σε αυτές.
ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Δ.3.: ΑΝΑΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
1. Στο τέλος της υποπερίπτωσης γ΄ της περίπτωσης 3
της υποπαραγράφου Ε2 της παρ. Ε΄ του άρθρου πρώτου
του ν. 4093/2012 (Α΄ 222), όπως ισχύει, προστίθεται εδάφιο, ως εξής:
«Οι διατάξεις των περιπτώσεων της περίπτωσης β΄
της παρ.5, των εδαφίων δ΄ και ε΄ της παρ. 8, του δεύτερου εδαφίου της παρ.14, των παρ.15, 21, 22 και 23 του
άρθρου 30 του ν. 3296/2004 (Α΄253), εφαρµόζονται ανάλογα και για τις υπηρεσίες της Γενικής Γραµµατείας Δηµοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.) του Υπουργείου Οικονοµικών,
αποκλειστικά και µόνο κατά την άσκηση των αρµοδιοτήτων του προληπτικού, προσωρινού και τελωνειακού ελέγχου εφαρµογής της φορολογικής και τελωνειακής
νοµοθεσίας. για τις οποίες εκδίδεται ειδική πράξη του
αρµόδιου οργάνου.».
2. Η περίπτωση γ΄ της παραγράφου 7 του άρθρου 34
του ν. 4141/2013 (Α΄81) αντικαθίσταται ως εξής:
«γ. Ο κανονισµός λειτουργίας των Υπηρεσιών της Γενικής Γραµµατείας Δηµοσίων Εσόδων του Υπουργείου
Οικονοµικών, ο κανονισµός καθηκόντων του προσωπικού
τους και η περιγραφή των θέσεων εργασίας αυτών.».
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Ε: ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥΣ
1. α. Η Γενική Διεύθυνση Φορολογίας της Γενικής
Γραµµατείας Δηµοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.) του Υπουργείου Οικονοµικών, που συστήθηκε µε τις διατάξεις της περίπτωσης α΄ της παρ. 4 του άρθρου 1 του ν. 2343/1995
(Α΄211) και συγκροτήθηκε µε τις διατάξεις του άρθρου 2
του π.δ. 167/1996 (Α΄ 128) και η Γενική Διεύθυνση Φορολογικών Ελέγχων και Είσπραξης Δηµοσίων Εσόδων της
ίδιας Γενικής Γραµµατείας, που συστήθηκε και συγκροτήθηκε µε τις ίδιες διατάξεις, ανασυγκροτήθηκε και µετονοµάστηκε µε τις διατάξεις των παρ. 1 έως 4 του άρθρου 55 του ν. 4002/2011 (Α΄180), συγχωνεύονται σε
µία (1) Γενική Διεύθυνση, στην οποία υπάγονται οι υφιστάµενες κατά την δηµοσίευση του παρόντος νόµου Υπηρεσίες των δύο (2) συγχωνευόµενων Γενικών Διευθύνσεων, η οποία φέρει τον τίτλο «Γενική Διεύθυνση Φορολογικής Διοίκησης» και ασκεί τις ίδιες αρµοδιότητες
µε τις αρµοδιότητες των Γενικών αυτών Διευθύνσεων.
β. Η Γενική Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης της
Γ.Γ.Δ.Ε., που συστήθηκε µε τις διατάξεις της περίπτωσης ζ΄ της παρ. 4 του άρθρου 1 του ν. 2343/1995, συγκροτήθηκε µε τις διατάξεις του άρθρου 2 του π.δ.
167/1996, µετονοµάζεται σε «Γενική Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ανθρώπινου Δυναµικού».
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2. α. Η αυτοτελής Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων
της Γ.Γ..Δ.Ε., ειδική αποκεντρωµένη υπηρεσία, επιπέδου
Διεύθυνσης, που συστήθηκε µε τις διατάξεις του άρθρου
5 του ν. 3943/2011 (Α΄ 66), όπως τροποποιήθηκε µε τις
διατάξεις της παρ. 18 του άρθρου 55 του ν. 4002/2011
(Α΄180) και του άρθρου 12 του ν. 4110/2013 (Α΄ 17), όπως ισχύουν, µετονοµάζεται σε «Διεύθυνση Εσωτερικών
Υποθέσεων» και υπάγεται απευθείας στον Γενικό Γραµµατέα της Γενικής Γραµµατείας Δηµοσίων Εσόδων
(Γ.Γ.Δ.Ε.).
β. Συστήνεται στο Υπουργείο Οικονοµικών υπηρεσία
επιπέδου Διεύθυνσης, µε τίτλο «Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου», η οποία υπάγεται απευθείας στον Υπουργό Οικονοµικών και διαρθρώνεται σε τρία τµήµατα ως εξής:
(αα) Τµήµα Α΄- Εσωτερικού Ελέγχου
(ββ) Τµήµα Β΄- Εσωτερικών Υποθέσεων
(γγ) Τµήµα Γ΄- Ελέγχου Πληροφοριακών Συστηµάτων
γ. Συστήνεται στην Γ.Γ.Δ.Ε. ειδική αποκεντρωµένη υπηρεσία, µε τίτλο «Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου», υπαγόµενη απευθείας στον Γενικό Γραµµατέα, στην οποία
συγχωνεύονται η Διεύθυνση Εποπτείας Εσωτερικού Ελέγχου και η Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου της Γενικής
Διεύθυνσης Οικονοµικής Επιθεώρησης της Γ.Γ.Δ.Ε..
δ. Συστήνεται στο Υπουργείο Οικονοµικών υπηρεσία,
µε τίτλο «Διεύθυνση Φορολογικής Πολιτικής», η οποία
υπάγεται στην Γενική Διεύθυνση Οικονοµικής Πολιτικής
του ίδιου Υπουργείου και διαρθρώνεται σε τρία τµήµατα
ως ακολούθως:
(αα) Τµήµα Α΄- Φορολογικής Πολιτικής και Νοµοθεσίας
(ββ) Τµήµα Β΄ - Ανάλυσης Οικονοµικών και Δηµοσιονοµικών Επιπτώσεων Φορολογικής Πολιτικής
(γγ) Τµήµα Γ΄ - Διεθνών Πρακτικών και Σχέσεων Φορολογικής Πολιτικής.
ε. Συστήνεται στην Γενική Γραµµατεία Δηµόσιας Περιουσίας του Υπουργείου Οικονοµικών τµήµα υπαγόµενο
απευθείας στον Γενικό Γραµµατέα αυτής, µε τίτλο «Αυτοτελές Τµήµα Ελέγχου Διαχείρισης Εθνικών Κληροδοτηµάτων».
στ. Μετονοµάζεται η Διεύθυνση Προσωπικού Γ.Λ.Κ.
της Γενικής Διεύθυνσης Διοίκησης και Ελέγχου Συγχρηµατοδοτούµενων Προγραµµάτων από την Ε.Ε. της Γενικής Γραµµατείας Δηµοσιονοµικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονοµικών σε «Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναµικού και Οργάνωσης ΥΠ.ΟΙΚ.», υπαγόµενη στον Γενικό
Γραµµατέα του Υπουργείου Οικονοµικών, και διαρθρώνεται σε πέντε τµήµατα και ένα γραφείο, υπαγόµενο απευθείας στον Προϊστάµενο της Διεύθυνσης, ως εξής:
(αα) Τµήµα Α΄ - Προγραµµατισµού, Ανάπτυξης και Εκπαίδευσης
(ββ) Τµήµα Β΄ - Υπηρεσιακών Μεταβολών
(γγ) Τµήµα Γ΄ - Μητρώου, Δικαιωµάτων και Υποχρεώσεων, Οικονοµικών Παροχών
(δδ) Τµήµα Δ΄ - Πειθαρχικής Διαδικασίας
(εε) Τµήµα Ε΄ - Οργάνωσης και Ποιότητας
(στστ) Αυτοτελές Γραφείο Γραµµατείας και Αρχείου
ζ. Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονοµικών καθορίζονται ή ανακαθορίζονται οι αρµοδιότητες των υπηρεσιών των υποπαραγράφων β΄ , δ΄ και στ΄ της παρούσας
παραγράφου και κατανέµονται µεταξύ των τµηµάτων
τους. Με όµοια απόφαση µπορεί να ανακαθορίζονται ή
να εξειδικεύονται οι αρµοδιότητες του Αυτοτελούς Τµήµατος Ελέγχου Διαχείρισης Εθνικών Κληροδοτηµάτων.
3. α. Ορίζεται η 30η Ιουνίου 2014 ως χρόνος παύσης

λειτουργίας της Γενικής Διεύθυνσης Οικονοµικής Επιθεώρησης, που συστήθηκε µε τις διατάξεις της περίπτωσης
η΄ της παρ. 4 του άρθρου 1 του ν. 2343/1995 και συγκροτήθηκε µε τις διατάξεις του άρθρου 2 του π.δ. 167/1996,
καθώς και των Οργανικών Μονάδων αυτής.
Από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης του παρόντος και
µέχρι του χρόνου παύσης λειτουργίας της, η Γενική Διεύθυνση Οικονοµικής Επιθεώρησης και οι υφιστάµενες
οργανικές µονάδες αυτής, εκτός από την Διεύθυνση Εποπτείας Εσωτερικού Ελέγχου και την Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου λειτουργούν αποκλειστικά και µόνο, προκειµένου να ολοκληρώσουν τις εκκρεµείς υποθέσεις
τους.
β. Ένα µήνα µετά από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης
του παρόντος:
(αα) οι αρµοδιότητες της Διεύθυνσης Εποπτείας Εσωτερικού Ελέγχου, καθώς και της Υπηρεσίας Εσωτερικού
Ελέγχου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονοµικής Επιθεώρησης, οι τυχόν εκκρεµείς υποθέσεις και η ολοκλήρωση
των εντολών τους, καθώς και το υπηρεσιακό τους αρχείο, µεταφέρονται στην Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου
του Υπουργείου Οικονοµικών και στην Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου της Γ.Γ.Δ.Ε., κατά λόγο αρµοδιότητας,
αντίστοιχα.
(ββ) οι αρµοδιότητες της Διεύθυνσης Επιθεώρησης Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονοµικής Επιθεώρησης, οι τυχόν εκκρεµείς υποθέσεις, η ολοκλήρωση
των εντολών αυτής και το υπηρεσιακό της αρχείο, καθώς και οι αρµοδιότητες, το αρχείο και η ολοκλήρωση
των εντολών των περιφερειακών Υπηρεσιών της Γενικής
Διεύθυνσης Οικονοµικής Επιθεώρησης, µεταφέρονται
στην Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου του Υπουργείου Οικονοµικών και στην Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων
της Γ.Γ.Δ.Ε., καθώς και στις καθ΄ ύλην αρµόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου, κατά λόγο αρµοδιότητα, αντίστοιχα.
(γγ) οι αρµοδιότητες της Διεύθυνσης Επιθεώρησης
Διαχείρισης Εθνικών Κληροδοτηµάτων, το αρχείο, οι τυχόν εκκρεµείς υποθέσεις και η ολοκλήρωση των εντολών τους, µεταφέρονται στο Αυτοτελές Τµήµα Ελέγχου
Διαχείρισης Εθνικών Κληροδοτηµάτων της Γενικής
Γραµµατείας Δηµόσιας Περιουσίας του Υπουργείου Οικονοµικών.
(δδ) οι αρµοδιότητες της Γενικής Διεύθυνσης Οικονοµικής Επιθεώρησης ως προς τον έλεγχο των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (ΜΚΟ) µεταφέρονται στη Διεύθυνση του στοιχείου β΄ του άρθρου 1 του π.δ. 24/2008
(Α΄ 48) της Γενικής Διεύθυνσης Δηµοσιονοµικών Ελέγχων (ΓΔΔΕ), η οποία εφεξής θα ασκεί σε αυτές δηµοσιονοµικό έλεγχο σύµφωνα µε το ν. 3492/2006 (Α΄ 210) όπως ισχύει. Από την έναρξη ισχύος της παρούσας, τα
προβλεπόµενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 12 του ν.
2731/1999 (Α 138) όπως ισχύει διενεργούνται µόνο από
την Υπηρεσία Διεθνούς Αναπτυξιακής Συνεργασίας (ΥΔΑΣ)..
(εε) Οι οργανικές θέσεις του κλάδου Οικονοµικών Επιθεωρητών, καθώς και των λοιπών κλάδων προσωπικού
των οργανικών µονάδων της Γενικής Διεύθυνσης Οικονοµικής Επιθεώρησης της Γ.Γ.Δ.Ε., καθώς και της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων Γ.Γ.Δ.Ε. ορίζονται ως
οργανικές θέσεις της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου
του Υπουργείου Οικονοµικών, της Γενικής Διεύθυνσης
Δηµοσιονοµικών Ελέγχων της Γενικής Γραµµατείας Δηµοσιονοµικής Πολιτικής της Διεύθυνσης Εσωτερικού Ε-
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λέγχου και της Διεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων της
Γ.Γ.Δ.Ε. και του Αυτοτελούς Τµήµατος Ελέγχου Διαχείρισης Εθνικών Κληροδοτηµάτων της Γενικής Γραµµατείας Δηµόσιας Περιουσίας, στις οποίες µεταφέρεται το υφιστάµενο προσωπικό. Η κατανοµή των προαναφερθέντων οργανικών θέσεων µεταξύ του Υπουργείου Οικονοµικών, της Γενικής Γραµµατείας Δηµοσίων Εσόδων και
της Γενικής Γραµµατείας Δηµόσιας Περιουσίας, για την
στελέχωση των υπηρεσιών τους, καθορίζεται µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών, που δηµοσιεύεται στην
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
4. Στην περίπτωση 3 της υποπαραγράφου Ε.2 της παραγράφου Ε΄ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α΄
222), όπως προστέθηκε µε την περίπτωση 1 της υποπαραγράφου Β.1 της παραγράφου Β΄ του άρθρου πρώτου
του ν. 4152/2013 (Α΄107), προστίθεται υποπερίπτωση ε΄,
ως εξής:
«ε. Η Διεύθυνση Διεθνών Οικονοµικών Σχέσεων του
Υπουργείου Οικονοµικών µεταφέρεται δέκα (10) ηµέρες
µετά από την δηµοσίευση του παρόντος στην Γενική
Γραµµατεία Δηµοσίων Εσόδων και υπάγεται απευθείας
στον Γενικό Γραµµατέα αυτής.».
5. α. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 27 του ΠΔ
85/2005 οι λέξεις: «των κλάδων Εφοριακών, Τελωνειακών και Πληροφορικής» διαγράφονται.
β. Στην παράγραφο 3 του άρθρου 27 του ΠΔ 85/2005,
όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 6 του νόµου
3943/2011, οι λέξεις: «προέρχονται από τους κλάδους
Εφοριακών και Τελωνειακών ή από αυτούς που υπηρετούν σε θέσεις Ελεγκτών Βεβαίωσης και Αναγκαστικής
Είσπραξης των Εσόδων του Κράτους και» διαγράφονται.
γ. Στην περίπτωση α της παραγράφου 7 του άρθρου 27
του ΠΔ 85/2005 οι λέξεις: «των κλάδων Εφοριακών ή Τελωνειακών» διαγράφονται.
6. α. Η προθεσµία τριών µηνών για τη στελέχωση της
Κεντρικής Μονάδας Κρατικών Ενισχύσεων, που ορίζεται
στην υποπαράγραφο Β.11 της παραγράφου Β του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 (Α΄ 107), η οποία παρατάθηκε για χρονικό διάστηµα τριών µηνών µε την παράγραφο 1 του άρθρου 92 του ν. 4182/2013 (Α΄ 185), παρατείνεται από τότε που έληξε έως 31.12.2013.
β. Η καταβολή των αποδοχών στο πάσης φύσεως αποσπασµένο προσωπικό στην Κεντρική Μονάδα Κρατικών
Ενισχύσεων δύναται να διενεργείται από το φορέα προέλευσης.
γ. Στις οργανικές θέσεις του άρθρου 7 του ν. 3492/
2006 όπως ισχύει µεταφέρονται και προστίθενται εκατό
(100) οργανικές θέσεις του κλάδου Οικονοµικών Επιθεωρητών και στις οποίες µεταφέρεται το υφιστάµενο προσωπικό.
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΣΤ: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΣΤ.1.: ΑΡΣΗ ΕΜΠΟΔΙΩΝ ΣΤΟΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΛΙΑΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ- ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ
1. α. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου
36 του ν. 3918/2011 (Α΄ 31) αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 36
1. Το επάγγελµα του αδειούχου φαρµακοποιού και η

λήψη άδειας ίδρυσης και λειτουργίας φαρµακείου από αδειούχο φαρµακοποιό, όπως προσδιορίζεται από το
ν. 5607/1932 (Α΄ 300), όπως αυτός ισχύει, δεν υπόκεινται σε κανένα περιορισµό πλην των σχετικών µε τα
πληθυσµιακά όρια.»
β. Το άρθρο 7 του ν. 328/1976 (Α΄ 128) καταργείται.
γ. Το άρθρο 20 του ν. 5607/1932 (Α΄ 300) καταργείται.
2. Το άρθρο 8 του ν. 1963/1991 (Α΄ 138) καταργείται.
3. α. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου
6 του ν. 328/1976 αντικαθίσταται ως εξής:
«Για την εκµετάλλευση φαρµακείου ή φαρµακαποθήκης επιτρέπεται η σύσταση οµόρρυθµης ή ετερόρρυθµης
εταιρείας µόνο µεταξύ φαρµακοποιών.».
β. Το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 6 του άρθρου 36
του ν. 3918/2011 καταργείται.
4. Η παράγραφος 4 του άρθρου 36 του νόµου 3918/
2011 αντικαθίσταται ως εξής:
«4. Επιτρέπεται η µεταφορά και η ίδρυση φαρµακείων
κατ’ εξαίρεση των διατάξεων της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, πλησίον δηµόσιων νοσοκοµείων και σε
απόσταση έως εκατό (100) µέτρων εκατέρωθεν του µέσου της εξωτερικής κεντρικής πύλης του νοσοκοµείου
και στις δύο (2) οικοδοµικές γραµµές της οδού επί της οποίας βρίσκεται η πύλη. Ο αριθµός των νέων φαρµακείων δεν µπορεί να υπερβαίνει τον αριθµό των ήδη λειτουργούντων στην περιοχή που ορίστηκε στο προηγούµενο εδάφιο κατά τη δηµοσίευση του παρόντος.»
5. Η παράγραφος 5 του άρθρου 36 του νόµου 3918/
2011 καταργείται.
6. Το άρθρο 8, η παρ. 1 του άρθρου 14 και το άρθρο 13
του ν. 5607/1932 καταργούνται.
7. α. Η παράγραφος 1 του άρθρου 2 του π.δ. 88/2004
(Α΄ 68) αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Η φαρµακαποθήκη είναι ανεξάρτητος ενιαίος χώρος ευρισκόµενος σε ένα ή περισσότερα επίπεδα (ηµιυπόγειο, ισόγειο, ένα ή περισσότερους ορόφους), ο οποίος διαθέτει φυσικό και τεχνητό φωτισµό, αερισµό, αποχέτευση, κλιµατισµό, ψυκτικούς χώρους και είναι σύµφωνος µε τις ισχύουσες πολεοδοµικές διατάξεις».
β. Η περίπτωση α΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 4
του ν. 1963/1991 αντικαθίσταται ως εξής:
«α) Το φαρµακοπωλείο λειτουργεί στο ισόγειο του καταστήµατος και είναι χώρος κυρίας χρήσεως».
γ. Η παράγραφος 1 του άρθρου 4 του π.δ. 88/2004 καταργείται.
8. α. Οι διατάξεις του άρθρου 17 του ν.δ. 96/1973 (Α΄
172) περί τιµολόγησης και ανώτατων τιµών δεν έχουν εφαρµογή επί των φαρµακευτικών προϊόντων τα οποία
ταξινοµούνται, µε απόφαση του Ε.Ο.Φ., στα «µη συνταγογραφούµενα φάρµακα» (ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ).
β. Για όσα ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ κυκλοφορούν ήδη στην Ελλάδα
κατά τη δηµοσίευση του παρόντος, οι τιµές δεν αυξάνονται έως και την 31η Δεκεµβρίου 2016.
γ. Τα νέα ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ που θα τεθούν σε κυκλοφορία
στην Ελλάδα µετά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου και για τα οποία υπάρχουν ήδη σε κυκλοφορία όµοια
ως προς τις δραστικές ουσίες, τις περιεκτικότητες και τις
φαρµακοτεχνικές µορφές, θα διατίθενται στις ίδιες ή κατώτερες τιµές µε αυτές των οµοίων ήδη κυκλοφορούντων, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρούσας υποπαραγράφου, ενώ αυτά µε δραστικές ουσίες που δεν υπάρχουν στην Ελληνική αγορά, τιµολογούνται µε βάση τον
µέσο όρο των τριών χαµηλότερων χωρών -µελών της
Ε.Ε. και, στη συνέχεια, εφαρµόζονται οι διατάξεις της
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παρούσας υποπαραγράφου. Για υπάρχοντα φάρµακα
του θετικού ή αρνητικού καταλόγου που θα χαρακτηριστούν αρµοδίως από τον ΕΟΦ ως ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ, ισχύουν
στη συνέχεια οι διατάξεις της παρούσας υποπαραγράφου. Δεν επιτρέπεται αύξηση των τιµών των ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ.
έως την 31η Δεκεµβρίου 2016.
δ. Οι περιορισµοί στις εκπτώσεις καθώς και η διαδικασία γνωστοποίησης πωλήσεων δεν έχουν εφαρµογή επί
των φαρµακευτικών προϊόντων που χορηγούνται µε απόφαση του Ε.Ο.Φ. χωρίς ιατρική συνταγή ως «µη συνταγογραφούµενα φάρµακα» (ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ. ή Ο.Τ.C.).
ε. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας καθορίζεται κάθε σχετική λεπτοµέρεια για την εφαρµογή των ανωτέρω
διατάξεων ως προς τη διάθεση και την τιµολόγηση των
ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ.
στ. Κάθε αντίθετη διάταξη µε την παρούσα υποπαράγραφο και ειδικότερα οι διατάξεις περί ανώτατης χονδρικής τιµής, ανώτατης λιανικής τιµής, καθαρής τιµής παραγωγού ή εισαγωγέα, περί τιµολόγησης γενοσήµων, η
διαδικασία και τα δικαιολογητικά για τον καθορισµό ή µεταβολή τιµής, η τιµολόγηση φαρµάκων αναφοράς, οι χορηγούµενες πιστώσεις, οι περιορισµοί στις εκπτώσεις
καθώς και η διαδικασία γνωστοποίησης πωλήσεων δεν έχουν εφαρµογή επί των φαρµακευτικών προϊόντων που
χορηγούνται µε απόφαση του Ε.Ο.Φ. χωρίς ιατρική συνταγή ως «µη συνταγογραφούµενα φάρµακα»
(ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ. ή Ο.Τ.C.).
9. Οι παράγραφοι 1 έως και 4 του άρθρου 11 του ν.
5607/1932 καταργούνται.
10. Στην παράγραφο 3 του άρθρου 21 του ν. 4052/2012
(Α΄ 41) προστίθεται τελευταίο εδάφιο ως εξής:
«Τα ποσοστά κέρδους και ανώτατα όρια αυτών της παρούσης παραγράφου δεν αφορούν φαρµακευτικά προϊόντα που χορηγούνται µε απόφαση του Ε.Ο.Φ. χωρίς ιατρική συνταγή ως «µη συνταγογραφούµενα φάρµακα»
(ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ. ή Ο.Τ.C.)».
11. α. H περίπτωση α΄ της παραγράφου 1 και η περίπτωση α΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 3 της Υ.Α.
325/5851/Γ.Π./2014 (Β 88) Διατάξεις Τιµολόγησης Φαρµάκων (Β΄ 1446) καταργούνται.
β. H περίπτωση α΄ της παραγράφου 1 και η περίπτωση
α΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 3 της Υ.Α. Γ.Υ./ΟΙΚ.
3457/2014 (Β΄ 64) «Ρύθµιση θεµάτων τιµολόγησης φαρµάκων» καταργούνται.
12. Η παράγραφος 2 του άρθρου 36 του ν. 3918/2011
αντικαθίσταται ως εξής:
«2. α) Όλα τα φαρµακεία µπορούν να λειτουργούν κατά τις απογευµατινές ώρες από Δευτέρα έως Παρασκευή, καθώς και το Σάββατο. Με την επιφύλαξη του εδαφίου β΄ της παρούσης παραγράφου, η επιλογή και τήρηση τυχόν διευρυµένου ωραρίου λειτουργίας φαρµακείου γίνεται ελεύθερα από τον εκάστοτε αδειούχο φαρµακοποιό. Το διευρυµένο ωράριο δεν είναι υποχρεωτικό
να δηλωθεί εκ των προτέρων στους οικείους φαρµακευτικούς συλλόγους και στον αρµόδιο Περιφερειάρχη και
δεν είναι απαραίτητο να ταυτίζεται ή να συµπίπτει µε αυτό των εφηµεριών, όπως αυτές ορίζονται από τον οικείο
φαρµακευτικό σύλλογο.
β) Σε περίπτωση που ο οικείος φαρµακοποιός επιθυµεί
να τηρήσει διευρυµένο ωράριο και το φαρµακείο να περιλαµβάνεται στους µηνιαίους πίνακες εφηµεριών των οικείων φαρµακευτικών συλλόγων αναφορικά µε το διευρυµένο αυτό ωράριο, ο φαρµακοποιός υποχρεούται να
δηλώσει το διευρυµένο ωράριο στους οικείους φαρµα-

κευτικούς συλλόγους και στον αρµόδιο Περιφερειάρχη
µέχρι την 20ή Μαΐου και την 20ή Νοεµβρίου κάθε έτους,
προκειµένου να λειτουργεί το φαρµακείο κατά το πρώτο
ή το δεύτερο εξάµηνο κάθε έτους αντίστοιχα. Ο οικείος
Περιφερειάρχης υποχρεούται να ανακοινώνει το σύνολο
των δηλώσεων των φαρµακοποιών µέχρι τις 31 Μαΐου
και 30 Νοεµβρίου αντίστοιχα, οι δε οικείοι φαρµακευτικοί σύλλογοι υποχρεούνται να αναφέρουν στους µηνιαίους πίνακες εφηµέριων και τα φαρµακεία που λειτουργούν πέραν του νοµίµου ωραρίου. Το διευρυµένο ωράριο
στην περίπτωση του παρόντος εδαφίου β΄ θα πρέπει να
συµπίπτει κατ΄ ελάχιστον µε αυτό των εφηµέριων όπως
το ορίζει ο οικείος φαρµακευτικός σύλλογος και θα πρέπει να τηρείται για όλο το χρονικό διάστηµα που έχει δηλώσει ο φαρµακοποιός. Η µη τήρηση του διευρυµένου ωραρίου στην περίπτωση του παρόντος εδαφίου β΄ επιφέρει τις προβλεπόµενες από την ισχύουσα νοµοθεσία για
τις εφηµερίες κυρώσεις.
γ) Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης ρυθµίζεται κάθε τεχνική λεπτοµέρεια εφαρµογής της παρούσας παραγράφου.»
13. Οι περιπτώσεις δ΄ και ε΄ του άρθρου 2 της ΥΑ Α6/
4171/1987 (Β΄ 361) καταργούνται.
14. Η παράγραφος 2 του άρθρου 6 της ΥΑ Υ3/
3211/2000 «Διαιτητικά τρόφιµα για ιατρικούς σκοπούς»
(Β΄ 1185) καταργείται.
15. Τα προϊόντα που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής
της ΥΑ ΓΠ/οικ.103499/2013 µπορούν να διατίθενται και
εξ αποστάσεως στο κοινό µέσω των υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας.
16. Η περίπτωση 1 της παραγράφου Β4 του άρθρου 1
της Υ.Α. ΔΥΓ3(α)/127858/2004 (Β΄ 284) αντικαθίσταται
ως εξής:
«1. Να κυκλοφορούν τουλάχιστον σε τρεις (3) χώρες
της Ε.Ε. χωρίς να απαιτείται ιατρική συνταγή».
17. Η ΥΑ ΔΥΓ3/109282/2011 (Β΄ 2251) καταργείται
18. α. Στην παράγραφο Η.4. του ν. 4093/2012 µε τίτλο
«ΑΡΣΗ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΩΝ ΣΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΠΝΟΥ» προστίθεται πρώτο εδάφιο ως εξής:
«1. Οι διατάξεις των άρθρων 2 και 3 του ν. 3919/2011
(Α΄ 32) εφαρµόζονται στην πώληση προϊόντων καπνού
υπό τους όρους και προϋποθέσεις διάθεσης που ορίζονται στο ν. 3730/2008.»
β. Η Εγκύκλιος ΔΥΓ6/Γ.Π.οικ./82881/5.9.2013 «Εφαρµογή Γνωµοδότησης του ΝΣΚ για τα σηµεία πώλησης
των καπνικών προϊόντων» καταργείται.
ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΣΤ.2: ΑΡΣΗ ΕΜΠΟΔΙΩΝ ΣΤΟΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΛΙΑΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
- ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
1. α. Επιτρέπεται η διακίνηση πετρελαιοειδών προϊόντων για θέρµανση από κάτοχο άδειας λειτουργίας πρατηρίου υγρών καυσίµων, που έχει έγγραφη σύµβαση αποκλειστικής συνεργασίας µε συγκεκριµένη εταιρεία εµπορίας και διανοµής πετρελαιοειδών µε βυτιοφόρο αυτοκίνητο, εφόσον κατά τη συγκεκριµένη διακίνηση το
βυτιοφόρο δεν φέρει παραπλανητικό ως προς την προέλευση σήµα.
β. Η παράγραφος 4 του άρθρου 116 της ΥΑ Α2861/2013 (Β΄ 2044) καταργείται.
2. α. Δεν επιτρέπεται η διάθεση πετρελαιοειδών προϊόντων από:
i) Κάτοχο άδειας Λειτουργίας Πρατηρίου υγρών καυσί-
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µων σε άλλο κάτοχο άδειας Λειτουργίας Πρατηρίου υγρών καυσίµων.
ii) Κάτοχο άδειας Λειτουργίας Πρατηρίου υγρών καυσίµων σε κάτοχο άδειας Πωλητή πετρελαίου θέρµανσης,
µε ή χωρίς ίδιους αποθηκευτικούς χώρους.
β. Κάτοχος Άδειας Πωλητή πετρελαίου θέρµανσης µε
ίδιους αποθηκευτικούς χώρους, ανεξαρτήτως του αν
διαθέτει και άδεια Λειτουργίας Πρατηρίου υγρών καυσίµων, επιτρέπεται να προµηθεύεται πετρελαιοειδή προϊόντα για θέρµανση από εταιρίες εµπορίας πετρελαιοειδών µε άδεια κατηγορίας Α΄, Διυλιστήρια και εισαγωγές
εφόσον, υπάρχει εγκατεστηµένο και σε πλήρη λειτουργία σύστηµα εισροών εκροών, καθώς και να τα διαθέτει
σε κατόχους Άδειας Πωλητή πετρελαίου θέρµανσης χωρίς ίδιους αποθηκευτικούς χώρους.
Kάτοχος Άδειας Πωλητή πετρελαίου θέρµανσης χωρίς
ίδιους αποθηκευτικούς χώρους επιτρέπεται να προµηθεύεται πετρελαιοειδή προϊόντα για θέρµανση είτε από
κατόχους Άδειας Πωλητή πετρελαίου θέρµανσης µε ίδιους αποθηκευτικούς χώρους είτε από εταιρίες εµπορίας
πετρελαιοειδών µε άδεια κατηγορίας Α΄ είτε και από
Διυλιστήρια.
γ. Η παράγραφος 6 του άρθρου 116 της ΥΑ Α2861/2013 (Β΄ 2044) καταργείται.
3. Η παράγραφος 2 του άρθρου 5 του ν. 3054/2002 (Α΄
230) αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Ο κάτοχος Άδειας Διύλισης µπορεί να διαθέτει πετρελαιοειδή προϊόντα στην εγχώρια αγορά µόνο σε κατόχους Άδειας Εµπορίας, σε Μεγάλους Τελικούς Καταναλωτές, στις Ένοπλες Δυνάµεις, σε Προµηθευτικούς
Συνεταιρισµούς ή Κοινοπραξίες της παρ. 10 του άρθρου
7 και σε κατόχους Άδειας Λιανικής Εµπορίας των κατηγοριών µε τα στοιχεία α΄, β΄ και γ΄ της παρ. 3 του άρθρου 7 του ν. 3054/2002. Ο κάτοχος Άδειας Λιανικής Εµπορίας, ο οποίος προµηθεύεται πετρελαιοειδή προϊόντα απευθείας από κάτοχο Άδειας Διύλισης, είτε µεµονωµένα είτε ως µέλος Προµηθευτικού Συνεταιρισµού ή
Κοινοπραξίας της παρ. 10 του άρθρου 7, οφείλει να υποβάλει σε αυτόν υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του
ν. 1599/1986 (Α΄ 75) ότι δεν έχει συνάψει σύµβαση αποκλειστικής προµήθειας από κάτοχο Άδειας Εµπορίας ούτε φέρει το Σήµα του κατόχου αυτού.»
4. α. Η παράγραφος 2 του άρθρου 7 του ν. 3054/2002
αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Οι κάτοχοι Άδειας Λιανικής Εµπορίας προµηθεύονται πετρελαιοειδή προϊόντα από κατόχους Άδειας Εµπορίας και κατόχους Άδειας Διύλισης σύµφωνα µε τα
οριζόµενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 5. Οι κάτοχοι
άδειας Λιανικής Εµπορίας του προηγούµενου εδαφίου
υποχρεούνται να προβαίνουν στον εκτελωνισµό των ανωτέρω πετρελαιοειδών προϊόντων. Η µεταφορά των
πετρελαιοειδών προϊόντων που διακινούν οι κάτοχοι Άδειας Λιανικής Εµπορίας πραγµατοποιείται µε βυτιοφόρο (Φ.Ι.Χ. και Φ.Δ.Χ.), ιδιόκτητο ή µισθωµένο. Ο κάτοχος
Άδειας Λιανικής Εµπορίας φέρει την αποκλειστική ευθύνη για την ποιότητα και την ποσότητα των προϊόντων
που διακινεί και διαθέτει. Οι κάτοχοι Άδειας Λιανικής Εµπορίας των κατηγοριών µε τα στοιχεία α΄, β΄ και γ΄ της
παραγράφου 3, µπορούν να χρησιµοποιούν για τη µεταφορά των πετρελαιοειδών προϊόντων τις υπηρεσίες τρίτων (µεταφορέων), µη κατόχων άδειας κατά το νόµο αυτό, και στους οποίους δεν πραγµατοποιείται µεταβίβαση
της κυριότητας των µεταφερόµενων προϊόντων. Η µεταφορά και η πώληση των πετρελαιοειδών προϊόντων γίνε-

ται µε παραστατικά των κατόχων Άδειας Λιανικής Εµπορίας. Τα ανωτέρω µεταφορικά µέσα που χρησιµοποιούνται για τη διακίνηση των πετρελαιοειδών προϊόντων
των κατόχων άδειας Λιανικής Εµπορίας των κατηγοριών
µε τα στοιχεία α΄ , β΄ και γ΄ της παραγράφου 3, πρέπει
να φέρουν εµφανώς, κατά περίπτωση, το εµπορικό σήµα
του κατόχου της άδειας Εµπορίας, εφόσον προµηθεύονται πετρελαιοειδή προϊόντα από κάτοχο άδειας Εµπορίας µε βάση αποκλειστική σύµβαση και φέρουν στο
πρατήριο τους το εµπορικό σήµα αυτού, άλλως, κατά περίπτωση, το εµπορικό σήµα του κατόχου της Άδειας Λιανικής Εµπορίας, του Συνεταιρισµού ή της Κοινοπραξίας
στην οποία ανήκουν, ή το εµπορικό σήµα του µεταφορέα
µε τον οποίο έχει συναφθεί έγγραφη σύµβαση µεταφοράς, σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος νόµου. Η
δαπάνη εγκατάστασης του σήµατος αυτού βαρύνει τον ιδιοκτήτη του µεταφορικού µέσου, ενώ σε περίπτωση
χρηµατοδοτικής µίσθωσης ή αγοράς µε παρακράτηση
κυριότητας, η δαπάνη βαρύνει τον µισθωτή ή τον αγοραστή του µεταφορικού µέσου, αντίστοιχα. Με απόφαση
του Υπουργού Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων καθορίζονται οι λεπτοµέρειες εφαρµογής της σήµανσης
των ανωτέρω µεταφορικών µέσων.»
β. Η παράγραφος 4 του άρθρου 7 του ν. 3054/2002 αντικαθίσταται ως εξής:
«4. Ο κάτοχος άδειας λιανικής εµπορίας, εφόσον τροφοδοτείται αποκλειστικά από έναν κάτοχο άδειας εµπορίας, υποχρεούται να αναρτά σε εµφανές σηµείο του
πρατηρίου του το εµπορικό σήµα του κατόχου άδειας εµπορίας, άλλως, κατά περίπτωση, το εµπορικό σήµα του
κατόχου της Άδειας Λιανικής Εµπορίας, του Συνεταιρισµού ή της Κοινοπραξίας στην οποία είναι µέλη Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας
ή απόφαση του άρθρου 4 του ν. 4177/2013 (Β΄173) καθορίζονται οι λεπτοµέρειες για την καθιέρωση του ειδικού
σήµατος.»
5. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 10 του άρθρου 7 του
ν. 3054/2002 αντικαθίσταται ως εξής:
«Οι Προµηθευτικοί αυτοί Συνεταιρισµοί ή οι Κοινοπραξίες επιτρέπεται να διαθέτουν ή να χρησιµοποιούν ίδιους
αποθηκευτικούς χώρους πέραν αυτών που προβλέπονται από τις Άδειες Λειτουργίας των πρατηρίων που είναι µέλη του Συνεταιρισµού ή της Κοινοπραξίας, εφόσον
έχουν εγκατεστηµένο και σε πλήρη λειτουργία σύστηµα
εισροών εκροών σε αυτούς.»
6. Η παράγραφος 11 του άρθρου 7 του ν. 3054/2002 αντικαθίσταται ως εξής:
«11. Οι κάτοχοι Άδειας Λιανικής Εµπορίας των κατηγοριών µε τα στοιχεία α΄, β΄ της παραγράφου 3 και γ΄
κατά τα οριζόµενα στην παράγραφο 6 του άρθρου 7,
µπορούν να πραγµατοποιούν εισαγωγές πετρελαιοειδών προϊόντων, εφόσον τα προϊόντα αυτά προορίζονται
αποκλειστικά για την προµήθεια των πρατηρίων τους και
τηρούνται οι διατάξεις της ισχύουσας νοµοθεσίας για τις
Εισαγωγές, του Τελωνειακού Κώδικα και το άρθρο 12
για την τήρηση αποθεµάτων ασφαλείας και εφόσον είναι
εγκατεστηµένο και σε πλήρη λειτουργία σύστηµα εισροών εκροών».
7. Η παράγραφος 6 του άρθρου 7 του ν. 3054/2002 αντικαθίσταται ως εξής:
«6. Ο κάτοχος Άδειας Λιανικής Εµπορίας Πωλητή πετρελαίου θέρµανσης υποχρεούται σε οµαλή και συνεχή
τροφοδοσία της κατανάλωσης ανάλογα µε την άδειά
του. Επίσης φέρει την ευθύνη, κατά τις διατάξεις παρό-
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ντος νόµου αυτού, για τη διακίνηση των προϊόντων που
εµπορεύεται και προς τούτο εξασφαλίζει την ασφαλή
χρήση των απαραίτητων αποθηκευτικών χώρων, εξοπλισµού και µεταφορικών µέσων, οι οποίοι χρησιµοποιούνται αποκλειστικά και µόνο για τις ανάγκες άσκησης της
Λιανικής Εµπορίας από τον Πωλητή πετρελαίου θέρµανσης. Όσοι κατέχουν άδεια Πωλητή πετρελαίου θέρµανσης και διαθέτουν αποθηκευτικούς χώρους δύνανται να
προµηθεύονται τα προϊόντα αυτά είτε από εταιρείες εµπορίας µε άδεια κατηγορίας Α΄ είτε από διυλιστήρια είτε από εισαγωγές εφόσον, υπάρχει εγκατεστηµένο και
σε πλήρη λειτουργία σύστηµα εισροών εκροών. Όσοι κάτοχοι Άδειας Πωλητή πετρελαίου θέρµανσης δεν διαθέτουν αποθηκευτικούς χώρους δύνανται να προµηθεύονται τα προϊόντα αυτά είτε από άλλους κατόχους Άδειας
Πωλητή πετρελαίου θέρµανσης που διαθέτουν τέτοιους
χώρους, είτε από εταιρείες εµπορίας µε άδεια κατηγορίας Α΄ και από διυλιστήρια. Η έγγραφη σύµβαση προµήθειας που συνάπτουν οι κάτοχοι Άδειας Πωλητή πετρελαίου θέρµανσης που δεν διαθέτουν αποθηκευτικούς
χώρους υποβάλλεται και θεωρείται στην οικεία Αδειοδοτούσα Αρχή της Περιφέρειας εντός 10 ηµερών από την
σύναψη της και στην αρµόδια Δ.Ο.Υ. κατά τις κείµενες
διατάξεις. Σε περίπτωση λύσης της σύµβασης για οποιονδήποτε λόγο, οι πωλητές λιανικής υποχρεούνται να
συνάπτουν άµεσα νέα σύµβαση µε άλλο πωλητή χονδρικής - λιανικής ακολουθώντας την ίδια διαδικασία. Ο εκάστοτε κύριος των ανωτέρω πετρελαιοειδών προϊόντων
φέρει την αποκλειστική ευθύνη για την ποιότητα και ποσότητα των προϊόντων που διακινεί και διαθέτει, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 17 του ν. 3054/2002 όπως
ισχύει.»
8. Η παράγραφος 9 του άρθρου 7 του ν. 3054/2002 καταργείται.
9. Τα εδάφια τέταρτο και επόµενα της παραγράφου 1β
του άρθρου 21 της ΥΑ Δ2/Α/Φ.8/16570/2005 (Β΄ 1306), όπως τροποποιήθηκε δυνάµει της ΥΑ Δ2/Α/19843/2011
(Β΄ 2191), αντικαθίστανται ως εξής:
«Οι πωλητές πετρελαίου θέρµανσης οι οποίοι δεν διαθέτουν αποθηκευτικούς χώρους, µπορούν να πωλούν
µόνο λιανικώς σε τελικούς καταναλωτές. Υποχρεούνται
να συνάπτουν έγγραφη σύµβαση προµήθειας η οποία υποβάλλεται και θεωρείται στην οικεία Αδειοδοτούσα Αρχή της Περιφέρειας εντός 10 ηµερών από την σύναψή
της και στην αρµόδια Δ.Ο.Υ. κατά τις κείµενες διατάξεις.
Σε περίπτωση λύσης της σύµβασης για οποιονδήποτε
λόγο, οι ως άνω πωλητές υποχρεούνται να συνάπτουν
άµεσα νέα σύµβαση ακολουθώντας τη ίδια διαδικασία. Η
τήρηση των ανωτέρω υποχρεώσεων αποτελεί προϋπόθεση για τη χορήγηση ή την ανανέωση της άδειας Πωλητή Πετρελαίου Θέρµανσης.»
10. Η παράγραφος 4 του άρθρου 28 του ν. 4177/2013
αντικαθίσταται ως εξής:
«4. Στην ίδια σύµβαση προβλέπεται η χονδρική τιµή
πώλησης των υγρών καυσίµων και του υγραερίου κίνησης, η οποία διαµορφώνεται ελεύθερα από τα µέρη ύστερα από διαπραγµάτευση».
ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΣΤ.3: ΑΡΣΗ ΕΜΠΟΔΙΩΝ ΣΤΟΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΛΙΑΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
- ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΕΡΙΠΤΕΡΩΝ
1. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου καταργούνται:

2.
1. Οι διατάξεις του άρθρου 10, 11, 13, 14 του Νοµοθετικού Διατάγµατος 1044/1971 (Α΄ 245) και το π.δ.
37/2009 (Α΄ 54).
2. Η παράγραφος 2 του άρθρου 15 του ν.δ.1044/1971.
3. Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 16 του ν.δ.
1044/1971.
4. Το άρθρο 18 του ν.δ.1044/1971.
5. Η παράγραφος 3 του άρθρου 19 του ν.δ.1044/1971.
6. Οι παράγραφοι 1, 3, 4, 5 και 6 του άρθρου 21 του
ν.δ. 1044/1971.
7. Οι παράγραφοι 2, 3 και 4 του άρθρου 22 του ν.δ.
1044/1971.
8. Οι διατάξεις των παραγράφων 1, 2, 4, 5, 8 και 9 του
άρθρου 23 του Νοµοθετικού Διατάγµατος 1044/1971 και
οι ΥΑ Π33-16881/2011 (Β΄ 1351) και ΥΑ 121427/1988 (Β΄
882).
9. Το άρθρο 24 του ν.δ.1044/1971 .
10. Η περίπτωση β της παραγράφου 3 του άρθρου 25
του ν.δ. 1044/1971.
11. Η παράγραφος 1 του άρθρου 30 του ν.δ. 1044/
1971.
12. Η παράγραφος 2 του άρθρου 2 του ν. 3648/2008
(Α΄ 38).
13. Η περίπτωση β της παραγράφου 2 και οι περιπτώσεις α΄ και β΄ της παρ. 3 του άρθρου 6 του ν. 3648/2008.
14. Το άρθρο 7 του ν. 3648/2008.
15. H KYA 5671/1487/1984 (Β΄ 549).
16. Κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη αντίθετη µε την
υποπαράγραφο ΣΤ2 του ν. 4093/2012.
ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΣΤ.4: ΑΡΣΗ ΕΜΠΟΔΙΩΝ ΣΤΟΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΛΙΑΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
- ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΒΙΒΛΙΩΝ
1. α. Οι παράγραφοι 3α – 3δ του άρθρου 1 του ν. 2557/
1997 (Α΄ 271) αντικαθίστανται ως εξής:
«3.α. Κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που εκδίδει λογοτεχνικά βιβλία στην Ελλάδα ή εισάγει λογοτεχνικά βιβλία που τυπώνονται στο εξωτερικό στην ελληνική
γλώσσα οφείλει να καθορίζει την τιµή διάθεσής τους στο
κοινό, καθώς και τις πρόσθετες παροχές που µπορούν να
προσφέρονται στο κοινό και να ενηµερώνει για την τιµή
και τις πρόσθετες παροχές όσους προµηθεύονται αντίτυπα του βιβλίου για διάθεση στο κοινό.
Λογοτεχνικά βιβλία που κυκλοφορούν στην Ελλάδα από εκδοτικό οίκο που έχει την έδρα του στην Ελλάδα και
τα οποία έχουν εκτυπωθεί ή αναπαραχθεί στο εξωτερικό
για λογαριασµό του εκδοτικού οίκου, υπάγονται στη
ρύθµιση της παραγράφου αυτής.
Απαγορεύεται η διάθεση λογοτεχνικών βιβλίων στο
κοινό από τον ίδιο τον εκδότη τους ή από τρίτο σε τιµή
που υπερβαίνει την τιµή που καθορίστηκε από τον εκδότη ή είναι µικρότερη του ενενήντα τοις εκατό (90%) της
τιµής αυτής. Όταν η επιχείρηση διάθεσης βιβλίων στο
κοινό είναι εγκατεστηµένη σε αnόσταση µεγαλύτερη
των πενήντα χιλιοµέτρων από την έδρα του εκδότη του
διατιθέµενου λογοτεχνικού βιβλίου, η διάθεσή του µπορεί να γίνεται σε τιµή που υπερβαίνει έως πέντε τοις εκατό (5%) την καθορισµένη από τον εκδότη τιµής διάθεσής του στο κοινό.
Απαγορεύεται η προσφορά στο κοινό κατά τη διάθεση
του λογοτεχνικού βιβλίου προσθέτων παροχών που δεν
καθορίσθηκαν σύµφωνα µε τα παραπάνω από τον εκδό-
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τη, καθώς και η διαφήµισή της κατά παράβαση των απαγορεύσεων αυτών.
Ως λογοτεχνικό βιβλίο θεωρείται για την εφαρµογή
της παρούσας παραγράφου το λογοτεχνικό βιβλίο κατά
το άρθρο 33 του ν. 2121/1993 (Α΄ 25). Ως βιβλίο θεωρείται, για την εφαρµογή της παρούσας παραγράφου, και
το CD-ROM, το DVD ROM, οποιοσδήποτε τύπος ψηφιακού κειµένου (αρχείου) που αναπαράγει ακριβώς το περιεχόµενο συγκεκριµένου βιβλίου, καθώς και το ηλεκτρονικό βιβλίο (e-book).
β. Ο εκδότης µπορεί να ανακαθορίζει την τιµή διάθεσης του λογοτεχνικού βιβλίου στο κοινό. Στην περίπτωση αυτήν οφείλει να ενηµερώσει για την τιµή αυτή όσους προµηθεύονται ή έχουν προµηθευτεί αντίτυπα του
βιβλίου για διάθεσή τους στο κοινό.
Όσοι προµηθεύονται ή έχουν προµηθευτεί αντίτυπα
λογοτεχνικού βιβλίου για περαιτέρω διάθεσή τους στο
κοινό, υποχρεούνται να τα διαθέτουν σε τιµή που δεν υπερβαίνει τη νέα τιµή που καθορίστηκε από τον εκδότη
ούτε είναι µικρότερη του ενενήντα τοις εκατό (90%) της
τιµής αυτής. Η υποχρέωση αυτή αρχίζει δεκαπέντε ηµέρες από τότε που έλαβε γνώση του ανακαθορισµού εκείνος που διαθέτει τα βιβλία στο κοινό.
Όταν ο εκδότης του λογοτεχνικού βιβλίου ανακαθορίζει την τιµή διάθεσής του σε ύψος χαµηλότερο της τιµής
που είχε αρχικό καθοριστεί, οφείλει µετά από επιλογή
αυτών που έχουν προµηθευτεί αντίτυπα για διάθεσή
τους στο κοινό είτε να τους καταβάλει ως αποζηµίωση
τη διαφορά ανάµεσα στην παλαιά και στη νέα τιµή επί
τον αριθµό των αντιτύπων που ο δικαιούχος της αποζηµίωσης έχει προµηθευτεί, αλλά δεν έχει διαθέσει ακόµα
στο κοινό είτε να δεχθεί την επιστροφή των αντιτύπων,
που δεν έχουν ακόµα διατεθεί στο κοινό στην τιµή µε
την οποία έγινε η προµήθεια των αντιτύπων.
γ. Δεν θεωρείται υπέρβαση της καθορισµένης από τον
εκδότη τιµής διάθεσης του λογοτεχνικού βιβλίου στο
κοινό η αµοιβή για συµπληρωµατικές υπηρεσίες που παρέχονται στο κοινό κατά τη διάθεση του βιβλίου.
δ. Οι διατάξεις των προηγούµενων εδαφίων δεν ισχύουν για τα λογοτεχνικά βιβλία που επανεκδίδονται αναµορφωµένα ή µη από τον προηγούµενο εκδότη τους ή από άλλον και γενικώς για κάθε νέα έκδοση του βιβλίου,
ανεξάρτητα από το χαρακτηρισµό της. Ως έκδοση νοείται η εκτύπωση, µε οποιονδήποτε τρόπο, αντιτύπων του
βιβλίου. Στους περιορισµούς των προηγούµενων εδαφίων δεν υπόκειται η τιµή διάθεσης λογοτεχνικών βιβλίων στο κοινό όταν έχει παρέλθει διετία από την πρώτη έκδοσή τους ούτε η τιµή διάθεσης στο κοινό µεταχειρισµένων και ελαττωµατικών λογοτεχνικών βιβλίων.»
β. Η παράγραφος 3ζ του άρθρου 1 του ν. 2557/1997
καταργείται.
2. α. Μετά το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 17 του ν. 3377/2005 (Α΄ 202), προστίθεται εδάφιο
ως εξής:
«Για περισσότερες της µίας εκθέσεις βιβλίου κατ΄ έτος, ο φορέας υποβάλλει αίτηση στο κατά τόπο Περιφερειακό Συµβούλιο το οποίο αποφαίνεται µε αιτιολογηµένη απόφαση».
β. Η παράγραφος 3 του άρθρου 17 του ν. 3377/2005 αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Επιτρέπεται η πώληση βιβλίων σε εκθέσεις ή εκδηλώσεις, εφόσον το αντικείµενό τους είναι συναφές µε το
περιεχόµενο των βιβλίων».

ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΣΤ.5: ΑΡΣΗ ΕΜΠΟΔΙΩΝ ΣΤΟΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΛΙΑΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
- ΛΟΙΠΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
1. α. Στο άρθρο 16 του ν. 4177/2013 προστίθεται παράγραφος 5 ως εξής:
«5. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας που εκδίδεται µετά από διαβούλευση µε
τοπικούς και συλλογικούς φορείς ορίζονται τουλάχιστον
τρεις (3) τουριστικές περιοχές, όπου επιτρέπεται πιλοτικά για ένα (1) έτος η προαιρετική λειτουργία των εµπορικών καταστηµάτων και τις υπόλοιπες Κυριακές, πέραν
των αναφεροµένων στην παράγραφο 1 του παρόντος
χωρίς τη συνδροµή των προϋποθέσεων που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του παρόντος και χωρίς να απαιτείται απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη. Με όµοια απόφαση µπορεί να ορίζεται ο φορέας παρακολούθησης της
δράσης για την εξαγωγή συγκριτικών συµπερασµάτων
και κάθε άλλη λεπτοµέρεια.»
β. Η απόφαση της προηγούµενης υποπερίπτωσης εκδίδεται εντός τριών (3) µηνών από την έναρξη ισχύος του
παρόντος νόµου.
2. α. Η παράγραφος 7 του άρθρου 15 του ν. 4177/2013
αντικαθίσταται ως εξής:
«7. Εντός έξι (6) µηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος, µε απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας µετά από διαβούλευση µε τους συλλογικούς φορείς της αγοράς, εκδίδεται Κώδικας Δεοντολογίας για την προστασία του καταναλωτή κατά τις προσφορές και εκπτώσεις, ιδίως σε ό,τι αφορά την ενηµέρωση του κοινού, τις αναγραφόµενες τιµές, τη διάρκεια
των προσφορών, την ποσότητα και τα χαρακτηριστικά
των προσφερόµενων ειδών, τις συνέπειες παράβασής
του και κάθε σχετική λεπτοµέρεια. Με όµοια απόφαση
καθορίζεται η χρονική περίοδος κατά την οποία τα εποχικά είδη µπορούν να προσφέρονται σε µειωµένη τιµή καθώς και οι όροι και οι προϋποθέσεις χαρακτηρισµού των
καταστηµάτων πώλησης αποθεµάτων (stock) και των εκπτωτικών καταστηµάτων (outlet) και η πώληση εµπορευµάτων από τα καταστήµατα αυτά.»
β. Μετά τη θέση σε ισχύ της υπουργικής απόφασης
της παραγράφου 7 του άρθρου 15 του ν. 4177/2013 (Α΄
173) οι παράγραφοι 2, 3, 4, 5 εδάφιο πρώτο και 6 του άρθρου 15 του ν. 4177/2013 καταργούνται.
3. Η παράγραφος 3 του άρθρου 1 της ΥΑ Α4/1863/2005
«Καταστήµατα STOCK και OUTLET» (Β 1985) καταργείται.
4. H παράγραφος 6 του άρθρου 98 της ΥΑ Α2 861/2013
(Β΄ 2044) καταργείται.
5. Τα άρθρα 7γ και 7δ του ν. 2323/1995 (Α΄ 145) καταργούνται.
6. Η παράγραφος 3 του άρθρου 16 του ν. 4013/2011
(Α΄ 204) καταργείται.
7. α. Το άρθρο 4 της ΚΥΑ 1233/91 και 172/92 (Β΄
277/20.4.1992), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
« Άρθρο 4
Σύστηµα καταχώρισης
Για τα απορρυπαντικά που εµπίπτουν στις διατάξεις
του κανονισµού (ΕΚ) 648/2004 όπως ισχύει, καθιερώνεται σύστηµα καταχώρισης σύµφωνα µε το οποίο ο παραγωγός ή ο εισαγωγέας των προϊόντων της παρούσας απόφασης, γνωστοποιεί ηλεκτρονικά στην αρµόδια Διεύ-
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θυνση του Γενικού Χηµείου του Κράτους, µέσα σε ένα
µήνα από την κυκλοφορία του προϊόντος, τα εξής στοιχεία:
α) την εµπορική ή χαρακτηριστική ονοµασία του προϊόντος ως και τη χρήση αυτού
β) το όνοµα, την πλήρη διεύθυνση (και τον αριθµό τηλεφώνου) του υπευθύνου για την διάθεση στην ελληνική
αγορά, ο οποίος είναι εγκατεστηµένος στην Ευρωπαϊκή
Κοινότητα είτε αυτός είναι ο κατασκευαστής, ο εισαγωγέας ή ο διανοµέας
γ) τη σύνθεση του προϊόντος (χηµική ονοµασία συστατικών, αριθµό κατά CAS ή EINECS, ποιοτική και ποσοτική
σύσταση)
δ) ταξινόµηση και επισήµανση του προϊόντος ».
β. Το άρθρο 7 της ΚΥΑ 1233/91 και 172/92 αντικαθίσταται ως εξής:

α) η 3η παύλα της παραγράφου 2 του άρθρου 3 της ΥΑ
381/2005 (Β΄ 539)
β) η πρώτη πρόταση, του εδαφίου στ), της παραγράφου 1, του άρθρου 84, της ΥΑ Α2-861 (Β΄ 2044/
22.8.2013).
8. α. Η περίπτωση (ι) του Πίνακα 2 της παραγράφου 1
του άρθρου 137 της ΥΑ Α2 861/2013 (Β΄ 2044) καταργείται.
β. Το άρθρο 16 του νόµου 3377/2005 καταργείται.
γ. Η ΥΑ Α2-96/2007 (Β΄ 55) καταργείται.
9. Τα άρθρα 12 και 13 του ν. 802/1978 (Α΄ 121) καταργούνται.

« Άρθρο 7

1. α. Η παράγραφος 2 του άρθρου 10 του ν. 3526/2007
(Α΄ 24) αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Στον άρτο και τα αρτοπαρασκευάσµατα που διατίθενται, ανεξάρτητα από το σχήµα και τη µορφή τους, αναγράφεται µε ευκρίνεια η τιµή τους ανά κιλό. Συµπληρωµατικά, στα προϊόντα του προηγούµενου εδαφίου που
πωλούνται συνήθως ανά τεµάχιο αναγράφεται και η τιµή
ανά τεµάχιο. Όλα τα προϊόντα των προηγούµενων εδαφίων ζυγίζονται υποχρεωτικά ενώπιον του καταναλωτή
σε όλα τα σηµεία πώλησης.»
β. Οι παράγραφοι 3 και 4 του άρθρου 10 του ν. 3526/
2007 καταργούνται.
2. α. Η παράγραφος 1 του άρθρου 14 του ν. 3526/2007
αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Η διάθεση των προϊόντων αρτοποιίας, δηλαδή η
πώληση και διανοµή άρτου και αρτοπαρασκευασµάτων,
επιτρέπεται από όλα τα καταστήµατα τροφίµων και ποτών υπό την επιφύλαξη της παραγράφου 1 του άρθρου
4, τηρουµένων των υγειονοµικών διατάξεων και των όρων και προϋποθέσεων που αφορούν την ασφάλεια των
τροφίµων και την προστασία των καταναλωτών, εφόσον
χορηγηθεί για τα καταστήµατα αυτά άδεια ίδρυσης και
λειτουργίας πρατηρίου άρτου.»
β. Η παράγραφος 1 του άρθρου 4 του ν. 3526/2007 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Επιτρέπεται η ίδρυση πρατηρίου άρτου σε χώρους
που πληρούν τις διατάξεις του εκάστοτε ισχύοντα Οικοδοµικού Κανονισµού. Αν το πρατήριο άρτου δεν αποτελεί αυτοτελές και ανεξάρτητο κατάστηµα, επιτρέπεται η
ίδρυση του σε όλα τα καταστήµατα τροφίµων και ποτών
πλην των κρεοπωλείων, των πτηνοπωλείων, των ιχθυοπωλείων και των περιπτέρων, σε χώρο σαφώς διαχωρισµένο και τηρουµένων των υγειονοµικών διατάξεων.»
3. α. Τα πρατήρια άρτου, οι βιοµηχανικές-βιοτεχνικές
εγκαταστάσεις αρτοποιίας, τα επαγγελµατικά εργαστήρια παραγωγής ζύµης, καθώς και τα αρτοποιεία που λειτουργούν νόµιµα κατά τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου, οφείλουν να συµµορφωθούν µε το ν. 3526/2007 εντός δύο (2) ετών από τη δηµοσίευση του παρόντος. Μέχρι την πάροδο του διαστήµατος αυτού εξακολουθούν
να λειτουργούν νόµιµα και διέπονται από τους όρους
της άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας τους κατά περίπτωση.
3.
4. β. Οι παράγραφοι 3, 4, 5 και 6 του άρθρου 20 του
ν. 3526/2007 καταργούνται.

Από την ηµεροµηνία ισχύος των διατάξεων που τροποποιούν την ΚΥΑ 1233/91 και 172/92 όπως ισχύει, ορίζεται
για τα προϊόντα που διατίθενται ήδη στην ελληνική αγορά πριν από την προαναφερόµενη ηµεροµηνία, µεταβατικό διάστηµα 18 µηνών κατά τη διάρκεια του οποίου οι αριθµοί καταχώρισης µπορούν να αναγράφονται στις ετικέτες των προϊόντων έως εξαντλήσεως των αποθεµάτων των ετικετών, υπό την προϋπόθεση ότι η εµπορική ονοµασία, ο υπεύθυνος διάθεσης και η σύνθεση του προϊόντος ταυτίζονται µε τα δηλωθέντα στοιχεία κατά την
καταχώριση του προϊόντος. Μετά την παρέλευση του ανωτέρω µεταβατικού διαστήµατος απαγορεύεται η αναγραφή αριθµού καταχώρισης επί της συσκευασίας του
προϊόντος».
γ. Η περίπτωση β) της παραγράφου 1 του άρθρου 8 της
ΚΥΑ 1233/91 και 172/92, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως
εξής:
«β) του άρθρου 4 της παρούσας και για προϊόν που δεν
καταχωρήθηκε και:
i) ταξινοµείται ως επικίνδυνο για την υγεία ή/και λόγω
των φυσικοχηµικών του επιπτώσεων, µε βάση το άρθρο 3
της παρούσας, επιβάλλεται πρόστιµο σύµφωνα µε την
ΥΑ 270/2005 (ΦΕΚ 100/Β/31.1.2006) ή την ΚΥΑ
3015811/2663 (ΦΕΚ 1410/Β/6.9.2010)
ii) ταξινοµείται ως επικίνδυνο µόνο για το περιβάλλον,
µε βάση το άρθρο 3 της παρούσας, επιβάλλεται πρόστιµο 3.000 €.
iii) δεν ταξινοµείται ως επικίνδυνο µε βάση το άρθρο 3
της παρούσας, επιβάλλεται πρόστιµο 1.000 €.
Το πρόστιµο επιβάλλεται µε απόφαση του Προϊσταµένου της Χηµικής Υπηρεσίας του Γενικού Χηµείου του
Κράτους στη χωρική αρµοδιότητα της οποίας πραγµατοποιήθηκε η δειγµατοληψία ή η επιθεώρηση, εισπράττεται
σύµφωνα µε τον Κώδικα Εισπράξεως Δηµοσίων Εσόδων
και κατατίθεται υπέρ του Ειδικού Ταµείου Ελέγχου Ποιότητας Αλκοόλης και Αλκοολούχων Ποτών».
δ. Οι διατάξεις των υποπεριπτώσεων α, β και γ της παρούσας περίπτωσης τίθενται σε ισχύ έξι (6) µήνες µετά
την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου.
ε. Με την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου καταργείται η ΑΥΟ 3000182/6/1994 (Β΄ 40) περί καταβολής παραβόλου για την καταχώριση απορρυπαντικών.
στ. Έξι (6) µήνες µετά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου καταργούνται:

ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΣΤ.6: ΑΡΣΗ ΕΜΠΟΔΙΩΝ ΣΤΟΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΑΡΤΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
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4. Τo άρθρο 16 του ν. 3526/2007 καταργείται.
5. Το ν.δ. 296/1969 (Α΄ 194) καταργείται.
ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΣΤ.7: ΑΡΣΗ ΕΜΠΟΔΙΩΝ ΣΤΟΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΚΩΔΙΚΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ
1. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργείται η
περίπτωση γ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 11 της υπουργικής απόφασης 1100/1987 (Β΄ 788) «Κώδικας Τροφίµων και Ποτών».
2. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργείται η
υπ’ αριθµ. 753/89 απόφαση του Ανώτατου Χηµικού Συµβουλίου (Β΄ 611)
3. α.Οι περιπτώσεις β΄ και γ΄ της παραγράφου 13 του
άρθρου 18 του ν. 4177/2013 (Α΄ 173) τροποποιούνται ως
εξής:
«β) Επιπλέον, για τα δείγµατα τα οποία εξετάζονται
στις Υπηρεσίες του Γενικού Χηµείου του Κράτους, ο κύριος του είδους, ή αυτός από τον οποίο αγόρασε το είδος τρίτος, µπορεί να υποβάλει έφεση στη δειγµατίσασα
αρχή, κατά του αποτελέσµατος της πρώτης εξέτασης, εντός της οριζόµενης στην παράγραφο 11 προθεσµίας. Η
κατ΄ έφεση εξέταση εκτελείται από άλλο χηµικό του
ΓΧΚ, µε δυνατότητα παράστασης εκπροσώπου του ενδιαφεροµένου, κατά τα οριζόµενα στο οικείο άρθρο του
ΚΤΠ σχετικά µε τις κατ΄ έφεση εξετάσεις. Ο εκπρόσωπος του ενδιαφεροµένου µπορεί να είναι Χηµικός ή Χηµικός Μηχανικός ή Κτηνίατρος ή Γεωπόνος ή Βιολόγος ή
Τεχνολόγος Τροφίµων ΤΕΙ ή Οινολόγος ΤΕΙ , ανάλογα
µε το είδος της εργαστηριακής εξέτασης, κατά τα οριζόµενα στο οικείο άρθρο του ΚΤΠ σχετικά µε τις κατ΄ έφεση εξετάσεις. Η αίτηση για έφεση διαβιβάζεται από τη
δειγµατίσασα αρχή στην αρµόδια υπηρεσία του ΓΧΚ, συνοδευόµενη από διπλότυπο είσπραξης παραβόλου, το οποίο καθορίζεται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας. Προκειµένου περί ευαλλοίωτων τροφίµων, οι Υπηρεσίες του
ΓΧΚ προβαίνουν αυτεπάγγελτα στην εξέταση του δεύτερου (κατ΄ έφεση) δείγµατος, εκτός αν ρητά αναγράφεται στο πρωτόκολλο δειγµατοληψίας ότι ο ενδιαφερόµενος δεν επιθυµεί έφεση, τηρουµένων των διαδικασιών
που προβλέπονται στο οικείο άρθρο του ΚΤΠ.
γ) Στις περιπτώσεις όπου υπάρχει: γα) διαφορά αποτελέσµατος ή γνωµάτευσης µεταξύ της πρώτης και της
κατ΄ έφεση εξέτασης στο Γενικό Χηµείο του Κράτους ή
γβ) διαφωνία του ως άνω οριζόµενου εκπροσώπου του
ενδιαφεροµένου µε το αποτέλεσµα ή τη γνωµάτευση
του Γενικού Χηµείου του Κράτους, αποφαίνεται το Ανώτατο Χηµικό Συµβούλιο περί της κανονικότητας του δείγµατος, µε τις διαδικασίες που προβλέπονται στο σχετικό
άρθρο του ΚΤΠ για τις κατ’ έφεση εξετάσεις, µε την επιφύλαξη ειδικών αποφάσεων του ΑΧΣ.»
β. Η παράγραφος 6 του άρθρου 19 της ΥΑ 1100/1987
«Κώδικας Τροφίµων και Ποτών» καταργείται.
4. Εντός έξι (6) µηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου, µε κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, Οικονοµικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, µετά από διαβούλευση
µε τους φορείς της αγοράς, εκδίδεται Κώδικας Καλών
Πρακτικών, µε τον οποίο ρυθµίζεται ο ορισµός τροφίµων
και ποτών µε ιδιαίτερη σύνθεση που προωθεί την παραγωγή του τροφίµου ή ποτού µε παραδοσιακή µέθοδο, ο
τρόπος παραγωγής και η επεξεργασία τους, η συσκευα-

σία τους, ο τρόπος τήρησης και εφαρµογής του, ο αρµόδιος φορέας παρακολούθησης του Κώδικα και κάθε άλλο
σχετικό θέµα.
ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΣΤ.8: ΑΡΣΗ ΕΜΠΟΔΙΩΝ ΣΤΟΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
1. α. Για τους αγοραστές αγελαδινού γάλακτος, πριν
από την έναρξη δραστηριότητας και την πρώτη αγορά οποιασδήποτε ποσότητας γάλακτος από τους παραγωγούς, ακολουθείται η διαδικασία έγκρισης του άρθρου 10
της υπ΄ αριθ. 302026/2004 (Β΄ 1688) ΚΥΑ µε θέµα «Συµπληρωµατικά µέτρα εφαρµογής του καθεστώτος της εισφοράς στον τοµέα του γάλακτος και των γαλακτοκοµικών προϊόντων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει κάθε
φορά.»
β. Το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 3 της ΥΑ 341263/
18.11.2008 (Β΄ 2402), όπως ισχύει, καταργείται.
2. α. Η παρ. 6 του άρθρου 12 του από 2/16.5.1959
Β.Δ/τος (Α΄ 89), όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 5
του Π.Δ/τος 430/1981 (Α΄ 115), το άρθρο µόνο το
Π.Δ/τος 104/1988 (Α΄ 46) και το άρθρο 1 του Π.Δ/τος
113/1999 (Α΄ 115) αντικαθίσταται ως εξής:
«6. α) Ως «παστεριωµένο γάλα» νοείται το γάλα το οποίο έχει υποβληθεί σε επεξεργασία που περιλαµβάνει
την έκθεση σε υψηλή θερµοκρασία για σύντοµο χρονικό
διάστηµα (τουλάχιστον 72 βαθµούς C για 15 δευτερόλεπτα) ή σε χαµηλή θερµοκρασία για µεγάλο χρονικό διάστηµα (τουλάχιστον 63 βαθµούς C για 30 λεπτά) ή οποιοδήποτε άλλο συνδυασµό χρόνου – θερµοκρασίας προκειµένου να επιτευχθεί ισοδύναµο αποτέλεσµα, έτσι ώστε να παρουσιάζει κατά περίπτωση αρνητική αντίδραση
σε δοκιµασία αλκαλικής φωσφατάσης αµέσως µετά την
εν λόγω διαδικασία. Η διάρκεια συντήρησης του παστεριωµένου γάλακτος καθορίζεται µε ευθύνη του παρασκευαστή και υπόκειται σε ελέγχους των αρµόδιων αρχών κατά τις προβλέψεις του ενωσιακού δικαίου.
Στη συσκευασία του παστεριωµένου γάλακτος πρέπει
να αναγράφονται σε εµφανές σηµείο και µε ευδιάκριτους χαρακτήρες οι ενδείξεις "παστεριωµένο" και "γάλα", η ηµεροµηνία παστερίωσης, η ηµεροµηνία λήξης, το
σήµα καταλληλότητας του προϊόντος και η θερµοκρασία
συντήρησής του. Στη συσκευασία πρέπει να αναγράφεται σε σαφή µορφή και εµφανές σηµείο στο ίδιο οπτικό
πεδίο µε το σήµα του προϊόντος η διάρκεια ζωής του γάλακτος σε ηµέρες.
Το παστεριωµένο γάλα που συσκευάζεται σε τελική
συσκευασία εντός 24 ωρών από την άµελξη χωρίς να έχει υποστεί διαδικασία θέρµισης ή άλλη ισοδύναµη επεξεργασία προ της παστερίωσης και η διάρκεια συντήρησής του δεν υπερβαίνει τις δύο ηµέρες από την ηµεροµηνία παστερίωσης, µπορεί, πέραν των αναφερόµενων
στο προηγούµενο εδάφιο να φέρει και την ένδειξη «γάλα ηµέρας».
β) Ως «γάλα υψηλής θερµικής επεξεργασίας» νοείται
το γάλα το οποίο έχει υποβληθεί σε επεξεργασία που
περιλαµβάνει την έκθεση σε υψηλή θερµοκρασία στους
+85 βαθµούς έως + 127 βαθµούς C σε τέτοιες συνθήκες
θερµοκρασίας και χρόνου ώστε η δοκιµασία υπεροξειδάσης να είναι αρνητική, αµέσως δε µετά τη θερµική του επεξεργασία ψύχεται, το συντοµότερο δυνατό, σε θερµοκρασία που δεν υπερβαίνει τους +6 βαθµούς C. Η συντήρηση του γάλακτος υψηλής παστερίωσης γίνεται σε θερ-
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µοκρασία που δεν υπερβαίνει τους +6 βαθµούς C η δε
διάρκεια συντήρησής του καθορίζεται µε ευθύνη του παρασκευαστή και υπόκειται σε ελέγχους των αρµόδιων
αρχών κατά τις προβλέψεις του ενωσιακού δικαίου.
Στη συσκευασία του γάλακτος υψηλής θερµικής επεξεργασίας πρέπει να αναγράφονται σε εµφανές σηµείο
και µε ευδιάκριτους χαρακτήρες οι ενδείξεις "γάλα" και
"υψηλής θερµικής επεξεργασίας", η ηµεροµηνία παστερίωσης, η ηµεροµηνία λήξης, το σήµα καταλληλότητας
του προϊόντος και η θερµοκρασία συντήρησής του. Στη
συσκευασία πρέπει να αναγράφεται σε σαφή µορφή και
εµφανές σηµείο στο ίδιο οπτικό πεδίο µε το σήµα του
προϊόντος η διάρκεια ζωής του γάλακτος σε ηµέρες.
Απαγορεύεται η µε οποιονδήποτε τρόπο και σε οποιοδήποτε σηµείο της συσκευασίας του προϊόντος αναγραφή της ένδειξης «παστεριωµένο». Το γάλα «υψηλής
θερµικής επεξεργασίας» τοποθετείται σε ευδιάκριτα ξεχωριστό σηµείο από το «παστεριωµένο γάλα» σε όλα τα
σηµεία διάθεσης.
β. Οι συσκευασίες γάλακτος της προηγούµενης υποπερίπτωσης που διατίθενται στην αγορά συµµορφώνονται µε τις απαιτούµενες ενδείξεις εντός δύο (2) µηνών
από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου.
3. Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 21 του ν. 248/
1914 (Α΄ 110) καταργούνται.
ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΣΤ.9: ΑΡΣΗ ΕΜΠΟΔΙΩΝ ΣΤΟΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
1. α. Μεταξύ του παρασκευαστηρίου κρέατος και του
καταστήµατος λιανικής πώλησης κρεάτων (κρεοπωλείου) πρέπει να υπάρχει σαφής διαχωρισµός εργασιών
(µόνιµος ή προσωρινός χωροταξικός διαχωρισµός ή χρονικός διαχωρισµός) υπό την επιφύλαξη των υγειονοµικών διατάξεων και των διατάξεων για την υγιεινή και την
ασφάλεια των τροφίµων και των καταναλωτών.
β. Τα παρασκευαστήρια κρέατος επιτρέπεται να παράγουν παρασκευάσµατα κρέατος.
γ. Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων που εκδίδεται εντός τριών µηνών από την
έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου, ρυθµίζονται θέµατα
λειτουργίας παρασκευαστηρίου καταστηµάτων λιανικής
πώλησης κρεάτων και ορίζονται οι παραγόµενες ποσότητες και κάθε σχετικό θέµα.
δ. Οι παράγραφοι 5 και 7 του άρθρου µόνου της ΥΑ
306272/2008 (B΄1483) καταργούνται. Κατά τα λοιπά και
µέχρι την έκδοση της απόφασης της προηγούµενης υποπερίπτωσης, εξακολουθεί να ισχύει η ΥΑ 306272/2008.
2. Το ελαιόλαδο που προορίζεται για την κατανάλωση
σε εστιατόρια, νοσοκοµεία, καντίνες ή άλλες παρόµοιες
εγκαταστάσεις, µπορεί, εκτός από τη συσκευασία των 5
λίτρων, να διακινείται σε συσκευασίες 10, 20, 25 και 50
λίτρων. Κατά τα λοιπά ισχύει η ΚΥΑ 323902/2009 «Συµπληρωµατικά µέτρα εφαρµογής του καν. (ΕΚ) 1019/
2002 της Επιτροπής για τις προδιαγραφές εµπορίας του
ελαιολάδου» (Β΄ 2026).
3. Το άρθρο 5 του ν. 4035/1960 (Α΄ 15) καταργείται.
4. Η παράγραφος 1 α της ΥΑ 1733/1974 (Β΄ 329) καταργείται.

ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΣΤ.10: ΑΡΣΗ ΕΜΠΟΔΙΩΝ ΣΤΟΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ
1. α. Η διακίνηση τσιµέντων στην χώρα διέπεται από
τις ρυθµίσεις της παρούσας υποπαραγράφου. Ως διακίνηση νοείται η αγορά, η εισαγωγή, η µεταφορά, η παραλαβή και η αποθήκευση των τσιµέντων είτε για εµπορικούς σκοπούς είτε και για ιδία χρήση.
β. Η διακίνηση στην χώρα χύδην τσιµέντων τα οποία
είτε παράγονται σε χώρες µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και διακινούνται από άλλους φορείς εκτός των παραγωγών τους είτε παράγονται σε τρίτες χώρες, πραγµατοποιείται µέσω των Κέντρων Διανοµής Τσιµέντων
που είναι εγκατεστηµένα στην Ελλάδα. Ως διακίνηση χύδην τσιµέντων νοείται και η διακίνηση σε σφραγισµένους από τον παραγωγό µεγασάκους (big bags) εφόσον
οι τελευταίοι, σε οποιοδήποτε ενδιάµεσο στάδιο της διακίνησης µέχρι τον τελικό χρήστη, αποσυσκευάζονται
ή/και επανασυσκευάζονται.
γ. Η διακίνηση στην χώρα χύδην τσιµέντων τα οποία
παράγονται σε χώρες µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και
διακινούνται από άλλους φορείς εκτός των παραγωγών
τους, πραγµατοποιείται χωρίς να απαιτείται Κέντρο Διανοµής Τσιµέντου εφόσον πληρούνται σωρευτικά οι παρακάτω προϋποθέσεις:
γα. τα διακινούµενα προϊόντα προορίζονται είτε για ιδία χρήση (είτε για την παραγωγή και εµπορία δοµικών
προϊόντων που διατίθενται στην αγορά µε σήµανση CE),
γβ. τα διακινούµενα προϊόντα µεταφέρονται µέσω
σφραγισµένων µεταφορικών µέσων.
γγ. τα διακινούµενα προϊόντα παραλαµβάνονται και
χρησιµοποιούνται απευθείας από τον τελικό χρήστη (παραλήπτη) χωρίς να µεσολαβεί στάδιο ενδιάµεσης αποθήκευσης.
δ. Πριν τη διακίνηση των τσιµέντων σύµφωνα µε την
περίπτωση 3 της παρούσας υποπαραγράφου, οι διακινητές υποχρεούνται να υποβάλουν στην αρµόδια υπηρεσία
της Γενικής Γραµµατείας Βιοµηχανίας του Υπουργείου
Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας συµπληρωµένο σχετικό ερωτηµατολόγιο συνοδευόµενο από υπεύθυνη δήλωση ότι συντρέχουν στο πρόσωπό τους οι προϋποθέσεις για την απαλλαγή από την απαίτηση διακίνησης µέσω Κέντρου Διανοµής Τσιµέντων. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας που εκδίδεται εντός εξήντα (60) ηµερών από την έναρξη ισχύος
του παρόντος νόµου, καθορίζεται το περιεχόµενο του ερωτηµατολογίου και κάθε άλλο σχετικό θέµα. Αν η απόφαση δεν εκδοθεί εντός της ανωτέρω προθεσµίας, το ερωτηµατολόγιο θα αντικαθίσταται µε υπεύθυνη δήλωση
του διακινητή ότι πληροί τις προϋποθέσεις του παρόντος
για απαλλαγή του από την διακίνηση µέσω Κέντρου Διανοµής Τσιµέντων.
2. α. Τα Κέντρα Διανοµής Τσιµέντων υποχρεούνται να
πληρούν τις απαιτήσεις της παραγράφου 9 του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 197-2, όπως εκάστοτε ισχύει, για την διασφάλιση της διατήρησης της ποιότητας, της ταυτότητας,
της σήµανσης συµµόρφωσης CE και της καταλληλότητας για την προβλεπόµενη χρήση του πιστοποιηµένου από τον παραγωγό χύδην τσιµέντων. Επίσης, τα σιλό αποθήκευσης και τα Κέντρα Διανοµής πρέπει να έχουν χω-
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ρητικότητα ικανή, ώστε να εξασφαλίζεται η παραλαβή,
για κάθε τύπο ξεχωριστά, του συνόλου των διακινούµενων ποσοτήτων µε το ίδιο µεταφορικό µέσο των παραλαµβανόµενων από τον παραγωγό χύδην τσιµέντων. Τα
τσιµέντα πρέπει να αποθηκεύονται αµέσως µετά την παραλαβή τους. Κάθε σιλό αποθήκευσης πρέπει να ικανοποιεί τις απαιτήσεις της παρ.5.5.3 του προτύπου ΕΛΟΤ
ΕΝ 197-2.
β. Οι φορείς που ιδρύουν και λειτουργούν τα Κέντρα
Διανοµής Τσιµέντων είναι υπεύθυνοι για την διατήρηση
της ποιότητας, της ταυτότητας, της σύνθεσης, των ιδιοτήτων, των µηχανικών αντοχών και της συµµόρφωσης
των ήδη πιστοποιηµένων από τον παραγωγό τσιµέντων
που αποθηκεύονται σε αυτά ή διακινούνται µέσω αυτών,
καθώς και για την διασφάλιση της ορθής χρήσης της σήµανσης συµµόρφωσης CE.
γ. Η συµµόρφωση των Κέντρων Διανοµής Τσιµέντων
µε τις απαιτήσεις της παρ.9 του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ
197-2 και τις διατάξεις της παρούσας υποπαραγράφου
βεβαιώνεται µε την χορήγηση Πιστοποιητικού από Φορέα Πιστοποίησης, ο οποίος έχει εγκριθεί για το πεδίο
δραστηριότητας του Κανονισµού 305/2011 και του ΠΔ
334/94 και για το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 197-1, σύµφωνα µε
την διαδικασία της Υπουργικής Απόφασης Αριθ. Οικ.
3354/91/8.2.2001 (Β΄ 149). Ο παραπάνω Φορέας Πιστοποίησης διενεργεί τους απαιτούµενους ελέγχους και δοκιµές σύµφωνα µε το σύστηµα αξιολόγησης της συµµόρφωσης των τσιµέντων µε το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 197-2, όπως εκάστοτε ισχύει, προκειµένου να εκδοθεί η Βεβαίωση Συµµόρφωσης που χορηγεί η αρµόδια υπηρεσία της
Γενικής Γραµµατείας Βιοµηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας κατά την διαδικασία του
υποπερίπτωσης γ΄ της περίπτωσης 3 της παρούσας.
δ. Το Πιστοποιητικό της παραπάνω υποπερίπτωσης γ΄
µπορεί να ανακληθεί εφόσον διαπιστωθεί από τον Φορέα
Πιστοποίησης ότι δεν εφαρµόζονται από το ελεγχόµενο
Κέντρο Διανοµής Τσιµέντων τα απαιτούµενα µέτρα, οι
σχετικές διαδικασίες ελέγχου και γενικότερα δεν τηρούνται οι απαιτήσεις της σχετικής νοµοθεσίας. Ο Φορέας
Πιστοποίησης κοινοποιεί την απόφαση ανάκλησης στη
Γενική Γραµµατεία Βιοµηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, εντός προθεσµίας 5 ηµερών από την έκδοσή της. Στην περίπτωση ανάκλησης
του Πιστοποιητικού, ανακαλείται αυτοδικαίως και η παραπάνω Βεβαίωση Συµµόρφωσης µε διαπιστωτική πράξη
της αρµόδιας υπηρεσίας της Γενικής Γραµµατείας Βιοµηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας.
3. α. Η ίδρυση και λειτουργία των Κέντρων Διανοµής
Τσιµέντων διέπεται από τις διατάξεις του ν. 3325/
2005(Α΄68), όπως ισχύει µετά το ν. 3982/2011 (Α΄143)Β΄ Μέρος «Απλοποίηση της Αδειοδότησης Μεταποιητικών Δραστηριοτήτων».
β. Για την ίδρυση και λειτουργία των Κέντρων Διανοµής Τσιµέντων απαιτείται η προβλεπόµενη από το άρθρο
19 του ν. 3982/2011 άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας, η οποία χορηγείται από την αρµόδια αδειοδοτούσα
αρχή, σύµφωνα µε την διαδικασία, τους όρους και τις
προϋποθέσεις των διατάξεων του νόµου αυτού και των
κανονιστικών πράξεων που εκδίδονται κατ΄ εξουσιοδότησή του.
γ. Πριν τη χορήγηση της κατά την προηγούµενη παράγραφο άδειας λειτουργίας, τα Κέντρα Διανοµής Τσιµέντων, εκτός από τις προϋποθέσεις τις οποίες ορίζει ο

ν. 3325/2005 όπως ισχύει µε το ν. 3982/2011, πρέπει να
εφοδιαστούν µε Βεβαίωση Συµµόρφωσης προς τις απαιτήσεις της παρ. 9 του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 197-2, η οποία
χορηγείται από την αρµόδια υπηρεσία της Γενικής Γραµµατείας Βιοµηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, επί τη βάσει του Πιστοποιητικού της
υποπερίπτωσης γ΄ της περίπτωσης 2 της παρούσας υποπαραγράφου, καθώς και της διαπίστωσης ότι το Κέντρο
διανοµής διαθέτει σε ισχύ περιβαλλοντικούς όρους, κατά τις διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας, σύµφωνα µε
την κατηγοριοποίηση της αρ. πρωτ. 1958/2012 ΥΑ «Κατάταξη δηµόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύµφωνα µε το
άρθρο 1 παράγραφος 4 του ν. 4014/2011» (Β΄ 21).
δ. Το Πιστοποιητικό καθώς και η Βεβαίωση Συµµόρφωσης της προηγούµενης υποπερίπτωσης γ΄ αποτελούν απαιτούµενα δικαιολογητικά για την χορήγηση, κατά τις
ανωτέρω διατάξεις, της άδειας λειτουργίας Κέντρου
Διανοµής Τσιµέντων.
ε. Η µη συµµόρφωση του Κέντρου Διανοµής Τσιµέντων µε τις διατάξεις της παρούσας περίπτωσης 3 επισύρουν τις κυρώσεις των διατάξεων του άρθρου 29 του
ν. 3982/2011.
4. Το διακινούµενο και διατιθέµενο τσιµέντο θα πρέπει
να πληροί τις προδιαγραφές ποιότητας και καταλληλότητας για την χρήση για την οποία προορίζεται όπως οι
προδιαγραφές αυτές προσδιορίζονται στον Κανονισµό
πρότυπου ΕΛΟΤ ΕΝ 197-2 και να συνοδεύεται από τα
νόµιµα φορολογικά και τελωνειακά έγγραφα κατά περίπτωση καθώς και εκείνα που προσδιορίζονται στους υφιστάµενους κανόνες διακίνησης εµπορίας και παροχής υπηρεσιών (ΔΙ.Ε.Π.ΠΥ.). Εφόσον το τσιµέντο διακινείται
και διατίθεται συσκευασµένο η συσκευασία του θα πρέπει να φέρει τη σήµανση CE.
5. α. Η αρµόδια υπηρεσία της Γενικής Γραµµατείας
Βιοµηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, διατηρεί το δικαίωµα του ελέγχου τόσο των
εφαρµοζόµενων διαδικασιών, όσο και του ελέγχου της
συµµόρφωσης του προϊόντος οποτεδήποτε το κρίνει αναγκαίο, τόσο στις εγκαταστάσεις των Κέντρων Διανοµής Τσιµέντων όσο και στις εγκαταστάσεις στις οποίες
διακινείται τσιµέντο σύµφωνα µε τις υποπεριπτώσεις β΄
και γ΄ της περίπτωσης 1 της παρούσας. Οι φορείς των
παραπάνω εγκαταστάσεων υποχρεούνται σε κάθε περίπτωση να επιδεικνύουν στα αρµόδια όργανα εποπτείας
αγοράς κάθε σχετικό µε τη λειτουργία των εγκαταστάσεών τους στοιχείο που θα τους ζητηθεί.
β. Με την επιφύλαξη της υποπερίπτωσης ε΄ της περίπτωσης 3, στους διακινητές τσιµέντου που παραβιάζουν
τις διατάξεις της παρούσας υποπαραγράφου επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 11 του π.δ. 334/1994. Τα
πρόστιµα εισπράττονται σύµφωνα µε τις διατάξεις του
Κ.Ε.Δ.Ε. υπέρ του Ελληνικού Δηµοσίου. Σε περιπτώσεις
υποτροπής, αν πρόκειται για φορείς Κέντρων Διανοµής
Τσιµέντων επιβάλλεται, ανάλογα µε τη σοβαρότητα της
παράβασης, η κύρωση της προσωρινής ή οριστικής ανάκλησης της Βεβαίωσης Συµµόρφωσης.
γ. Τα πρόστιµα και οι διοικητικές κυρώσεις της προσωρινής ή οριστικής ανάκλησης της Βεβαίωσης Συµµόρφωσης επιβάλλονται µε απόφαση της αρµόδιας υπηρεσίας
της Γενικής Γραµµατείας Βιοµηχανίας του Υπουργείου
Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας. Κατά των ανωτέρω
αποφάσεων επιβολής προστίµου και διοικητικών κυρώσεων της προσωρινής ή οριστικής ανάκλησης της Βεβαί-
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ωσης Συµµόρφωσης οι παραβάτες έχουν δικαίωµα ενδικοφανούς προσφυγής ενώπιον του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, εντός προθεσµίας 30 ηµερών από την κοινοποίηση σε αυτούς της απόφασης.
6. Υφιστάµενα Κέντρα Διανοµής Τσιµέντων που κατά
την δηµοσίευση του παρόντος νόµου λειτουργούν νόµιµα σύµφωνα µε τις διατάξεις που προϋφίσταντο του παρόντος, οφείλουν, εντός ενός έτους από την έναρξη ισχύος του παρόντος, να προσαρµόσουν την λειτουργία
τους σύµφωνα µε τις απαιτήσεις των διατάξεων του παρόντος και να εφοδιασθούν µε το Πιστοποιητικό Κέντρου Διανοµής Τσιµέντων και την Βεβαίωση Συµµόρφωσης της παρούσας υποπαραγράφου.
7. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργείται
κάθε προηγούµενη διάταξη που ρυθµίζει το ίδιο αντικείµενο. Η ΥΑ 21720/2412003 (Β΄1731), όπως τροποποιήθηκε δυνάµει της ΥΑ1135/42/2009 (Β΄ 263), καταργείται.
ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΣΤ.11.: ΑΡΣΗ ΕΜΠΟΔΙΩΝ ΣΤΟΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΣΦΑΛΤΟΥ
Οι προϋποθέσεις περί ελάχιστου εταιρικού κεφαλαίου
και περί ελάχιστου όγκου των αποθηκευτικών χώρων
που απαιτείται να έχουν οι κάτοχοι Άδειας Εµπορίας Ασφάλτου (κατηγορίας Δ΄) κατά τα οριζόµενα στην παράγραφο 5 του άρθρου 6 του ν. 3054/2002 καταργούνται.
ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΣΤ.12.: ΑΡΣΗ ΕΜΠΟΔΙΩΝ ΣΤΟΝ
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΛΑΤΟΜΕΙΩΝ/ΟΡΥΧΕΙΩΝ
1. Η παράγραφος 2 του άρθρου 12 του ν. 1428/1984 αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Η χρονική διάρκεια της άδειας λειτουργίας ορίζεται σε δεκαπέντε (15) έτη και, σε περίπτωση που η σύµβαση µίσθωσης ή η άδεια εκµετάλλευσης είναι µεγαλύτερης χρονικής διάρκειας, η άδεια λειτουργίας επεκτείνεται αυτοµάτως και για όσο χρονικό διάστηµα ισχύει η
σύµβαση µίσθωσης ή η άδεια λειτουργίας».
2. α. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 13 του ν. 1428/
1984 προστίθεται τελευταίο εδάφιο ως εξής:
«Το δελτίο δραστηριότητας δεν απαιτείται να περιλαµβάνει στοιχεία για την παραγωγή και διακίνηση προϊόντων.»
β. Το στοιχείο (7) της περίπτωσης Α της παραγράφου 1
του άρθρου µόνου της ΥΑ 9373/27/29.6.84 (Β΄ 736) καταργείται.
3. Η παράγραφος 2 του άρθρου 7 του ν. 1428/1984 αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Τα αναλογικά µισθώµατα προσδιορίζονται µε βάση
τις ποσότητες των αδρανών υλικών που πωλούνται κάθε
έτος και υπολογίζονται από τα τιµολόγια πωλήσεως που
υποβάλλει ο µισθωτής µαζί µε συγκεντρωτική κατάσταση µε τα στοιχεία πωλήσεων (ποσότητες-τιµές) σε συνδυασµό µε τοπογραφική επιµέτρηση των ποσοτήτων του
εξορυχθέντος πετρώµατος ή µε άλλη πρόσφορη µέθοδο, όπως έλεγχο των βιβλίων της επιχείρησης, διασταύρωση των υποβαλλόµενων στοιχείων µε τα υποβαλλόµενα στους πρωτοβάθµιους ΟΤΑ στοιχεία για την καταβολή του ειδικού τέλους του άρθρου 20, όπου αυτό κριθεί
αναγκαίο.».
4. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργούνται
οι περιορισµοί περί κατώτατων και ανώτατων ορίων ενι-

αίας έκτασης των λατοµείων µαρµάρων προκειµένου να
χορηγείται άδεια εκµεταλλεύσεως, µε την εξαίρεση του
ανώτατου ορίου ενιαίας έκτασης 100.000 τετραγωνικών
µέτρων, το οποίο εξακολουθεί να ισχύει µόνο στις περιπτώσεις χορήγησης άδειας εκµετάλλευσης λατοµείων
µαρµάρων µε µίσθωση διά απευθείας σύµβασης κατά τα
οριζόµενα στα άρθρα 11, παράγραφοι 1 (α) και 2, 17 παρ.
3 και 18 του π.δ. 285/1979 (Α΄ 83).
5. Η παράγραφος 1 του άρθρου 13 του π.δ. 285/1979
αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 2
του παρόντος π.δ., ο Περιφερειάρχης, αφού λάβει υπόψη όλα τα στοιχεία του φακέλου, εκδίδει αιτιολογηµένη
απόφαση περί της έγκρισης ή µη της µίσθωσης δια απευθείας σύµβασης της αιτούµενης λατοµικής έκτασης, µετά από προηγούµενη γνώµη της Επιτροπής Βιοµηχανίας,
η οποία γνωµοδοτεί για τη συνδροµή των προϋποθέσεων µίσθωσης απευθείας σύµβασης και τους περιληφθησόµενους στη σύµβαση όρους του άρθρου 5 του παρόντος.»
6. Το στοιχείο (7) της περίπτωσης Α και το στοιχείο (7)
της περίπτωσης Β της παραγράφου 1 του άρθρου 14 του
ν. 669/1977 (Α΄ 241) καταργούνται.
7. Η παράγραφος 12.1.1.3 της ΥΑ Δ14/19164/1997 (Β΄
315) καταργείται.
ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΣΤ.13.: ΑΡΣΗ ΕΜΠΟΔΙΩΝ ΣΤΟΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ- ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
1. α. Το άρθρο 2 του π.δ. 14/2007 (Α΄ 10) αντικαθίσταται ως εξής:
«Η ίδρυση και εγκατάσταση αυτοκινητοδροµίου επιτρέπεται σε ενιαίο γήπεδο κείµενο εκτός οικιστικών περιοχών, δασικών εκτάσεων, αρχαιολογικών χώρων και
γενικά προστατευοµένων περιοχών, το οποίο είναι προσβάσιµο µε τα µέσα µεταφοράς.».
β. Οι παράγραφοι 1β και 5 του άρθρου 3 του π.δ.
14/2007 καταργούνται.
2. Η περίπτωση γ΄ της παραγράφου 2.2. και η περίπτωση γ΄ της παραγράφου 2.3. του άρθρου 1 της ΚΥΑ
12061/19.07.2007 «Προδιαγραφές Κέντρων Προπονητικού Αθλητικού Τουρισµού (ΚΕΠΑΤ) για την υπαγωγή
τους στο καθεστώς κινήτρων του ν. 3299/2004» (Β΄
1393) καταργούνται.
3. Η περίπτωση δ΄ της παραγράφου 2.2 του άρθρου 1
της ΚΥΑ 2356/1995 «Προδιαγραφές κέντρων θαλασσοθεραπείας» (Β΄ 986) καταργείται.
4. α. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος δεν απαιτείται η προβλεπόµενη στην ΚΥΑ 23908/1991 «Καθορισµός προδιαγραφών ανέγερσης για την δηµιουργία Συνεδριακών Κέντρων για την υπαγωγή τους στο καθεστώς κινήτρων του ν. 1892/1990» (Β΄ 208) έγκριση σκοπιµότητας για τη δηµιουργία Συνεδριακού Κέντρου.
β. Τα εδάφια 2.2.3 και 3.1.3 του άρθρου 1 της ΚΥΑ
23908/1991 καταργούνται.
5. α. Η ίδρυση θεµατικών πάρκων γίνεται είτε αυτοτελώς είτε σε συνδυασµό µε ξενοδοχειακά καταλύµατα, υπό την προϋπόθεση ότι η κατασκευή των καταλυµάτων
επιτρέπεται από τις κείµενες διατάξεις, ιδίως αυτές που
ισχύουν για την περιοχή, όπως ρυθµίσεις για τη χρήση
γης, χωροταξικοί, πολεοδοµικοί ή άλλοι περιορισµοί. Είναι δυνατόν η συνδυασµένη χρήση να επιτραπεί µε ΚΥΑ
των Υπουργών Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατι-
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κής Αλλαγής και Τουρισµού, που εκδίδεται µετά από
γνωµοδότηση του ΚΣΧΟΠ ή της ΕΕ των Οργανισµών ΡΣ
στις περιοχές επιρροής τους καθώς και του οικείου ΟΤΑ.
Η µεµονωµένη αυτή χωροθέτηση εκδίδεται µετά από
ΣΜΠΕ και υπό την προϋπόθεση ότι η κλίµακα του έργου
και η χρήση δεν έρχεται σε σύγκρουση µε τα εγκεκριµένα χωρικά σχέδια, µε άλλες προωθούµενες ή επιδιωκόµενες χρήσεις και µε την πολιτική περιβαλλοντικής προστασίας της περιοχής.
β. Η παράγραφος 5 του άρθρου 1 και οι παράγραφοι 3
και 7 του άρθρου 3 της ΚΥΑ 16793/2009 «Προδιαγραφές
Ψυχαγωγικών Θεµατικών Πάρκων για την υπαγωγή τους
στο καθεστώς κινήτρων του ν. 3299/2004» (Β΄ 2086) καταργούνται.
6. Η έγκριση καταλληλότητας οικοπέδου/γηπέδου,
που προβλέπεται στην υπ΄ αρ. 530992 / 1987 απόφαση
του ΓΓ ΕΟΤ και αφορά τις οργανωµένες τουριστικές κατασκηνώσεις (κάµπινγκ), παρέχεται εάν συντρέχουν οι
περιοριστικά περιγραφόµενες στην ισχύουσα νοµοθεσία
προϋποθέσεις.
7. Το άρθρο 155 του ν. 4070/2012 (Α΄ 82) καταργείται.
8. Το τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης Α και το τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης Γ της παραγράφου 1
του άρθρου 1 του π.δ. 43/2002 (Α΄ 43) καταργούται.
9. Η περίπτωση δ της παραγράφου 2 του άρθρου 1 της
ΥΑ Τ/6888/2003 «Καθορισµός προδιαγραφών για την ίδρυση Χιονοδροµικών Κέντρων» (Β΄ 959) καταργείται.
ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΣΤ.14: ΑΡΣΗ ΕΜΠΟΔΙΩΝ ΣΤΟΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
1. α. Το στοιχείο α) της περίπτωσης 3 της υποπαραγράφου Η2 του ν. 4093/2012 καταργείται.
β. Το πρώτο και δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης 5 της
υποπαραγράφου Η2 του ν. 4093/2012 αντικαθίστανται
ως εξής:
«Επιτρέπεται η µεταφορά άνευ κοµίστρου πελατών
τουριστικών καταλυµάτων, όπως ορίζονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 του ν. 2160/1993 (Α΄ 118) µε επιβατηγά ιδιωτικής χρήσης οχήµατα, είτε ιδιοκτησίας των
καταλυµάτων, είτε κατόπιν χρηµατοδοτικής µίσθωσης
κατά τις κείµενες διατάξεις, από τα σηµεία αφίξεως ή αναχωρήσεως µέχρι τις εγκαταστάσεις των καταλυµάτων
αυτών και αντίστροφα. Επιτρέπεται στις εταιρείες και
τους συνεταιρισµούς Επιβατηγών Δηµόσιας Χρήσης αυτοκινήτων, που έχουν συσταθεί σύµφωνα µε το άρθρο 6
του ν. 3109/2003 (Α΄ 38) και το άρθρο 87 του ν. 4070/
2012 (Α΄ 82) να συνάπτουν συµβάσεις µε ολική ή µερική
εκµίσθωση των ΕΔΧ αυτοκινήτων, µε οδηγό, µε τουριστικά καταλύµατα, µε κόµιστρο που διαµορφώνεται µε συµφωνία των συµβαλλόµενων µερών για τη µεταφορά των
πελατών των καταλυµάτων από τα σηµεία αφίξεως ή αναχωρήσεως µέχρι τις εγκαταστάσεις των καταλυµάτων
και αντίστροφα.»
2. Η περίπτωση 1 της υποπαραγράφου Η2 του ν. 4093/
2012 αντικαθίσταται ως εξής: ««1. Επιτρέπεται στα τουριστικά γραφεία και στα γραφεία ενοικιάσεως αυτοκινήτων, όπως ορίζονται στις παραγράφους 4 και 5 του άρθρου 2 του ν. 2160/1993 (Α`118), και σε εταιρείες και συνεταιρισµούς Επιβατηγών Δηµόσιας Χρήσης Αυτοκινήτων, που έχουν συσταθεί σύµφωνα µε το άρθρο 6 του
ν. 3109/2003 (Α`38) και το άρθρο 87 του ν. 4070/2012
(Α`82), η ολική εκµίσθωση µε οδηγό µέσω προκρατήσε-

ως µε αντίστοιχη σύµβαση ελαχίστου διάρκειας έξι (6)
ωρών, Επιβατηγών Ιδιωτικής Χρήσης (ΕΙΧ) Αυτοκινήτων
απαγορευοµένης της µεταφοράς επιβατών µε κόµιστρο
µε τα αυτοκίνητα αυτά. Στα ιδιόκτητα µεταφορικά µέσα
περιλαµβάνονται επίσης τα κάθε είδους τροχοφόρα επιβατηγά οχήµατα τύπου mini-bus έως 9 θέσεων.»
3. Η παράγραφος ιε. του άρθρου µόνου της ΚΥΑ
537154/188/5.12.1994 «Διαδικασίες έκδοσης και χορήγησης του ειδικού σήµατος λειτουργίας σε Επιχ/σεις Εκµίσθωσης δικύκλων µοτοσυκλετών άνω των 50 κ.ε.» (Β΄
899) καταργείται.
4. Η παράγραφος 2 του άρθρου 2 της ΥΑ 16598/2010
«Όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας επιχειρήσεων εκµίσθωσης µοτοσικλετών άνω των 50 κ.εκ. άνευ οδηγού»
(Β΄ 2189) καταργείται.
5. α. Οι επιχειρήσεις εκµίσθωσης µοτοσικλετών άνω
των 50 κ.ε. άνευ οδηγού δύνανται να εκµισθώνουν τρίκυκλα και τετράκυκλα οχήµατα, τα οποία διαθέτουν έγκριση τύπου σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην
48145/2327/08.08.03 (Β΄ 1207) κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Υποδοµών, Μεταφορών και
Δικτύων. Με αιτιολογηµένη απόφαση του οικείου Δήµου,
που εκδίδεται εντός τριών (3) µηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου, δύναται να ορίζεται ανώτατο ποσοστό των οχηµάτων του προηγούµενου εδαφίου
επί της συνολικής δυναµικότητας της επιχείρησης, που
δύνανται να εκµισθώνονται από τις επιχειρήσεις εκµίσθωσης µοτοσικλετών άνω των 50 κ.ε. άνευ οδηγού, ιδίως για λόγους προστασίας του οικιστικού περιβάλλοντος, της ασφάλειας των τουριστών και των τοπικών ιδιαιτεροτήτων. Το ως άνω ποσοστό δεν µπορεί να είναι κατώτερο από το 20% της συνολικής δυναµικότητας της επιχείρησης. Σε περίπτωση που η παραπάνω προθεσµία
των τριών (3) µηνών παρέλθει άπρακτη, η εκάστοτε επιχείρηση ορίζει ελεύθερα τον αριθµό των εκµισθούµενων
τρίκυκλων και τετράκυκλων οχηµάτων της. Η απόφαση
του οικείου Δήµου δύναται να τροποποιείται αιτιολογηµένα ετησίως.
β. Η παράγραφος 3 του άρθρου 2 της µε αρ
16598/29.12.2010 (Β΄ 2189) κοινής απόφασης των Υπουργών Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων και Πολιτισµού και Τουρισµού, όπως ισχύει, καταργείται.
γ. Η παρούσα περίπτωση τίθεται σε ισχύ έξι (6) µήνες
από την δηµοσίευση του νόµου αυτού.
6. α. Η περίπτωση α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 7
του ν. 711/1977 (Α΄ 284), αντικαθίσταται ως εξής:
«1. α. Σε κυκλοφορία τίθενται καινούρια και µεταχειρισµένα τουριστικά λεωφορεία δηµόσιας χρήσης, κατά τις
διατάξεις του άρθρου 4 του παρόντος νόµου. Τα µεταχειρισµένα τουριστικά λεωφορεία δηµόσιας χρήσης που
τίθενται σε κυκλοφορία πρέπει να είναι προέλευσης εσωτερικού ή χώρας µέλους της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. και να
εµπίπτουν στην κατηγορία εκποµπών ρύπων EURO V ή
µεταγενέστερη.»
β. Η περίπτωση β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 7
του ν. 711/1977 καταργείται.
7. α. Η εγγυητική επιστολή της περίπτωσης αγ) της
παραγράφου 1 του άρθρου µόνου της ΥΑ 14340/7-112011 (Β΄ 2537) που απαιτείται για τη θέση σε κυκλοφορία ειδικού τουριστικού λεωφορείου δηµοσίας χρήσης,
εφόσον η αίτηση για την έγκριση θέσης σε κυκλοφορία
ειδικού τουριστικού λεωφορείου δηµόσιας χρήσης υποβάλλεται από Τ.Ε.Ο.Μ, αντικαθίσταται από εγγυητική επιστολή ύψους χιλίων ευρώ (€ 1000) για τα πρώτα δέκα
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οχήµατα της επιχείρησης και εκατό ευρώ (€ 100) για κάθε ένα από τα επόµενα πέραν του παραπάνω αριθµού,
σύµφωνα µε την παράγραφο 2 της απόφασης αυτής.
β. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 2α του άρθρου µόνου
της ΥΑ 14340/2011 (Α΄ 284), όπως ισχύει, καταργείται.
γ. Τουριστικές Επιχειρήσεις Οδικών Μεταφορών (ΤΕΟΜ) που έχουν θέσει σε κυκλοφορία έξι (6) ή περισσότερα ειδικά τουριστικά λεωφορεία δηµόσιας χρήσης και έχουν καταθέσει εγγυητική επιστολή ύψους 6.000 ευρώ
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην περίπτωση αγ) της παραγράφου 1 και στην παράγραφο 2 του άρθρου µόνου
της ΥΑ 14340/7-11-2011, όπως ισχύει, υποχρεούνται να
τη συµπληρώσουν ανάλογα, σύµφωνα µε οριζόµενα
στην παρούσα υποπαράγραφο εντός προθεσµίας έξι (6)
µηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος. Σε αντίθετη περίπτωση, µε την άπρακτη παρέλευση της παραπάνω προθεσµίας, η έγκριση θέσης σε κυκλοφορία των οχηµάτων για τα οποία δεν έχει κατατεθεί η προβλεπόµενη εγγυητική επιστολή ανακαλείται µε απόφαση του
Προϊσταµένου της οικείας Περιφερειακής Υπηρεσίας
Τουρισµού (ΠΥΤ).
8. α. Η παράγραφος 4 του άρθρου 1 του ν. 711/1977
(Α΄ 284) αντικαθίσταται εξής:
«4. Το µεταφορικό έργο της παρ. 1 διενεργείται από
δηµόσιας χρήσης Τουριστικά Λεωφορεία που τίθενται σε
κυκλοφορία από επιχειρήσεις τουριστικών γραφείων ή
Τουριστικές
Επιχειρήσεις
Οδικών
Μεταφορών
(Τ.Ε.Ο.Μ.). Στην περίπτωση που η µεταφορά προσώπων
σε οργανωµένες εκδροµές και περιηγήσεις εντός και εκτός της χώρας καθώς και η µεταφορά µαθητών για
πραγµατοποίηση εκδροµών των περιπτώσεων (β΄) και
(ζ΄) της παρ. 1 του παρόντος πραγµατοποιούνται στο
πλαίσιο οργανωµένου ταξιδίου της παρ. 1 του άρθρου 2
του π.δ/τος 339/1996, το ανωτέρω περιγραφόµενο έργο
διενεργείται από δηµόσιας χρήσης Τουριστικά Λεωφορεία για λογαριασµό τουριστικού γραφείου».
β. Η παράγραφος 5 του άρθρου 1 του ν. 711/1977 αντικαθίσταται ως εξής:
«5. Όταν το µεταφορικό έργο της παραγράφου 1 διενεργείται για λογαριασµό τουριστικού γραφείου από δηµόσιας χρήσης Τουριστικά Λεωφορεία που τίθενται σε
κυκλοφορία από Τ.Ε.Ο.Μ., συνάπτεται ειδική προς τούτο
έγγραφη σύµβαση, της οποίας ο τύπος έχει αποδεικτικό
και όχι συστατικό χαρακτήρα και η οποία είναι δυνατό να
αφορά µεµονωµένη µεταφορά ή µεταφορές ή και µακροχρόνια συνεργασία. Στο πλαίσιο εκτέλεσης του συµβατικού έργου έναντι των επιβατών ο µεν νοµιµοποιούµενος
προς µεταφορά επιχειρηµατίας του ειδικού τουριστικού
λεωφορείου νοείται ως προστηθείς, ο δε επιχειρηµατίας
του τουριστικού γραφείου ως ο προστήσας».
γ. Η παράγραφος 8 του άρθρου 1 του ν. 711/1977 καταργείται.
ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΣΤ.15: ΑΡΣΗ ΕΜΠΟΔΙΩΝ ΣΤΟΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ - ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΩΝ
1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 19 του ν. 3498/2006
(Α΄ 230) καταργείται.
2. Η παράγραφος 2 άρθρου 45 του ν. 3498/2006 καταργείται.
3. α. Το άρθρο 37 του ν. 3498/2006 και οι κατ΄ εξουσιοδότηση αυτού εκδοθείσες αποφάσεις, για τις Ελάχι-

στες Τιµές Ενοικιαζόµενων Δωµατίων, Ενοικιαζόµενων
Επιπλωµένων Διαµερισµάτων, Τουριστικών Επιπλωµένων Κατοικιών και Επαύλεων, καταργούνται.
β. Η ΥΑ 515237/2012 (Β΄ 1391) «Θεώρηση τιµών Ενοικιαζόµενων Δωµατίων, Ενοικιαζόµενων Επιπλωµένων
Διαµερισµάτων, Τουριστικών Επιπλωµένων Κατοικιών
και Επαύλεων» καταργείται.
4. Το άρθρο 8 του π.δ. 33/1979 (Α΄ 10) καταργείται.
5. Οι παράγραφοι 1 και 3 του άρθρου 4 της ΥΑ
2868/2004 «Κανονισµός Ορειβατικών Καταφυγίων» (Β΄
398) καταργούνται.
6. α. Η παράγραφος 6 του άρθρου 31α του ν. 2160/
1993 (Α΄ 118) αντικαθίσταται ως εξής:
«6. Οι Ειδικοί Κανονισµοί των τουριστικών λιµένων καταρτίζονται από τους φορείς διαχείρισης και υποβάλλονται στην αρµόδια υπηρεσία της Γενικής Γραµµατείας
Τουρισµού για έγκριση σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις
παρ. 4 και 5.»
β. Η παράγραφος 5 του άρθρου 31α του ν. 2160/1993,
το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 2 της
ΥΑ Τ/9803/2003 (Β΄ 1323) και κάθε διάταξη που αναφέρεται σε υποχρέωση έγκρισης ή γνωστοποίησης τιµολογίων για τις παρεχόµενες στους τουριστικούς λιµένες υπηρεσίες καταργούνται.
7. Η παράγραφος 15 άρθρου 39 του ν. 3105/2003 (Α΄
29) καταργείται.
8. Η παράγραφος 7 του άρθρου 4 του ν. 2160/1993, όπως ισχύει, καταργείται.
9. Κάθε διάταξη στην οποία προβλέπεται υποχρέωση
παρόχων ξενοδοχειακών υπηρεσιών ή επιχειρήσεων που
προσφέρουν υπηρεσίες διαµονής τουριστών ή άλλων
τουριστικών επιχειρήσεων, σε προηγούµενη έγκριση,
γνωστοποίηση, ανακοίνωση ή ενηµέρωση περί των τιµών τους καταργείται.
ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΣΤ.16: ΑΡΣΗ ΕΜΠΟΔΙΩΝ ΣΤΟΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΙ ΛΙΜΕΝΕΣ
1. α. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου
30 του ν. 2160/1993, όπως η παράγραφος αυτή αντικαταστάθηκε µε την παράγραφο 2 του άρθρου 158 του
ν. 4070/2012 (Α΄ 82), τροποποιείται ως εξής:
«4. Για τη χωροθέτηση, τροποποίηση, συµπλήρωση, έγκριση των χρήσεων γης και των όρων και περιορισµών
δόµησης του τουριστικού λιµένα ή τη µετατροπή υπάρχοντος λιµένα σε τουριστικό, απαιτείται η γνώµη της πιο
πάνω Επιτροπής σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 31 του νόµου αυτού».
β. Η παράγραφος 4 του άρθρου 31 του ν. 2160/1993 αντικαθίσταται ως εξής:
«4. Μέσα σε τέσσερις (4) µήνες από την υποβολή της
αίτησης µε όλα τα δικαιολογητικά που αναφέρονται
στην παράγραφο 2 του άρθρου αυτού, η Επιτροπή Τουριστικών Λιµένων αποφαίνεται για την συνδροµή των νόµιµων προϋποθέσεων δηµιουργίας της µαρίνας και γνωµοδοτεί σχετικά. Κατά της γνωµοδότησης της Επιτροπής χωρεί αίτηση θεραπείας εντός προθεσµίας είκοσι
(20) ηµερών από την κοινοποίηση της στον αιτούντα.
Για την έγκριση της χωροθέτησης ή την τροποποίηση
αυτής, των επιτρεπόµενων χρήσεων γης, των όρων και
περιορισµών δόµησης, των απαιτούµενων προσχώσεων
ή έργων εκσκαφής για τη διάνοιξη εσωτερικών λιµενολεκανών, καναλιών ή/και διαµόρφωση προστατευτικών
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νησίδων, των αναγκαίων έργων υποδοµής, των εγκαταστάσεων και κτιρίων επί της χερσαίας ζώνης και των περιβαλλοντικών όρων για την κατασκευή, µετατροπή, µετασκευή, προσθήκη ή τροποποίηση και λειτουργία της
µαρίνας εκδίδεται, µε µέριµνα της αρµόδιας υπηρεσίας
του Υπουργείου Τουρισµού, κοινή απόφαση των Υπουργών Τουρισµού και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής µετά από γνώµη της Επιτροπής Τουριστικών Λιµένων. Η απόφαση αυτή δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.»
2. Η παράγραφος 7 του άρθρου 30 του ν. 2160/1993
καταργείται.
3. Το δεύτερο εδάφιο του στοιχείου α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 31 του ν. 2160/1993 καταργείται.
4. α. Η διάταξη του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 17 του άρθρου 6 του ν. 2160/1993 δεν έχει εφαρµογή ως προς την εταιρία «Εταιρία Ακινήτων Δηµοσίου
Α.Ε.».
β. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 6 του
ν. 2160/1993 καταργείται.
γ. Η παράγραφος 1 του άρθρου 26 του ν. 3498/2006
καταργείται.
δ. Η παράγραφος 6 του άρθρου 166 του ν. 4070/2012
(Α΄ 82) καταργείται.
ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΣΤ.17: ΑΡΣΗ ΕΜΠΟΔΙΩΝ ΣΤΟΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ - ΛΟΙΠΕΣ
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
1. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου η ΚΥΑ
59/09.11.2010 «Καθορισµός του ύψους της εισφοράς
σύµφωνα µε τη διάταξη του άρθρου 2 του ν. 3872/2010»
(Β΄ 1766) καταργείται.
2. Ο ν. 3185/1955 (Α΄ 91) καταργείται.
3. Το π.δ. 12/19 Μαΐου 1923 καταργείται.
4. α. Τα άρθρα 11, 14, 15 και 16 της απόφασης ΓΓ ΕΟΤ
503007/1976 (Β΄ 166), που κυρώθηκαν µε το άρθρο 8 του
ν. 1652/1986, καταργούνται.
β. Το β.δ. 436/25.6-6.7.1961 «Περί χαρακτηρισµού επιχειρήσεων ως Τουριστικών» (Α΄ 11) καταργείται, µε εξαίρεση τις παραγράφους (β), (ε) και (στ) του άρθρου 1
αυτού.
5. Η διάταξη της παραγράφου 2 του άρθρου 39 του
ν. 4049/2012 (Α΄ 35) εφαρµόζεται από την έναρξη ισχύος του παρόντος για όλους τους παραχωρησιούχους
ή µισθωτές ιαµατικών πηγών, οι οποίες είχαν χαρακτηρισθεί ως τοπικής ή τουριστικής σηµασίας πριν την έναρξη
ισχύος του ν. 3498/2006, ανεξαρτήτως της νοµικής µορφής του παραχωρησιούχου και ανεξαρτήτως εάν πρόκειται για οργανισµούς τοπικής αυτοδιοίκησης ή αναπτυξιακές εταιρείες αυτών.
6. Στην παράγραφο Η του άρθρου 173 του π.δ. 14/1999
(Δ΄ 580) προστίθεται παράγραφος 4 ως εξής:
«4. Οι διατάξεις της παραγράφου Ζ του άρθρου 173
του παρόντος για την επεξεργασία και διάθεση υγρών αποβλήτων και την προστασία από το θόρυβο καταλαµβάνουν όλες τις υφιστάµενες τουριστικές εγκαταστάσεις.
Υφιστάµενες τουριστικές εγκαταστάσεις λειτουργούν
νοµίµως µε τους όρους και περιορισµούς που τους έχουν επιβληθεί για χρονικό διάστηµα δεκαοκτώ µηνών
από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου, προκειµένου να συµµορφωθούν µε τις διατάξεις της παραγράφου
Ζ του άρθρου 173 του π.δ. 14/1999. Μετά την άπρακτη

παρέλευση της ανωτέρω προθεσµίας, δεν επιτρέπεται η
συνέχιση λειτουργίας της εγκατάστασης αν δεν έχει
συµµορφωθεί µε αυτές.»
7. Η παράγραφος 4 του άρθρου 4 του β.δ. της 13/
29.4.1955 (Α΄ 105), όπως αντικαταστάθηκε από την παράγραφο 5 του άρθρου 7 του ν. 2160/1993 και από την
παράγραφο 4 του άρθρου 6 του ν. 3766/2009 (Α΄ 102), αντικαθίσταται ως εξής:
«4. Στις ανώνυµες εταιρίες το δικαίωµα του εκλέγεσθαι έχει το πρόσωπο που ορίζει το Διοικητικό Συµβούλιο της εταιρίας µε απόφασή του».
8. α. Η περίπτωση γ) της παραγράφου 2 του άρθρου 10
του ν. 4002/2011 (Α΄ 180) καταργείται.
β. Η παρούσα περίπτωση δεν καταλαµβάνει όσους κατά τη δηµοσίευση του παρόντος έχουν καταθέσει αίτηση
για την υπαγωγή στο άρθρο 10 του ν. 4002/2011.
9. Η υπαγωγή τουριστικών καταλυµάτων σε καθεστώς
χρονοµεριστικής µίσθωσης είναι δυνατό να αφορά µέχρι
ποσοστού σαράντα εννέα τοις εκατό (49%) της συνολικής σε κλίνες δυναµικότητας των τουριστικών καταλυµάτων, ανεξάρτητα από τη λειτουργική τους µορφή. Στο
υπόλοιπο ποσοστό της δυναµικότητάς τους θα ισχύει το
σύνηθες για την κάθε λειτουργική µορφή καθεστώς λειτουργίας και εκµετάλλευσης. Κάθε αντίθετη διάταξη καταργείται.
10. Η παράγραφος 5 του άρθρου 4 του ν. 393/1976 αντικαθίσταται ως εξής:
«5. Επιτρέπεται η λειτουργία τουριστικών γραφείων τα
οποία µπορούν να παρέχουν αποκλειστικά και µόνο µέσω διαδικτύου τις υπηρεσίες που προβλέπονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 1 του ν. 393/1976 (Α΄ 199). Τα
τουριστικά αυτά γραφεία οφείλουν στο διακριτικό τίτλο
τους να περιέχουν τον όρο «Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες»
(e-service). Για τη χορήγηση Ειδικού Σήµατος Λειτουργίας των ανωτέρω γραφείων απαιτείται η ύπαρξη ιδιαίτερης εγκατάστασης, η οποία γνωστοποιείται στην αρµόδια υπηρεσία της Φορολογικής Διοίκησης και στον ΕΟΤ.
και υποβάλλονται τα δικαιολογητικά του άρθρου 4. Ειδικά για τη ρυθµιζόµενη περίπτωση, στη θέση του δικαιολογητικού της περίπτωσης δ΄ της παραγράφου 1 υποβάλλεται αντίγραφο της έναρξης επιτηδεύµατος από
την οικεία υπηρεσία της Φορολογικής Διοίκησης τογ. Επίσης επιβάλλεται εγγυητική επιστολή, το ύψος της οποίας καθορίζεται µε απόφαση του Υπουργού Τουρισµού.»
11. Τα άρθρα 1 έως 6, το άρθρο 8, οι παρ. 3 και 4 του
άρθρου 11 και το άρθρο 18 του ν. 431/1937 καταργούνται.
ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΣΤ.18: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΥ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ - ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ
1. Μετά την 1η Ιανουαρίου 2015, οπότε και καθίσταται
προαιρετική η εγγραφή της επιχείρησης σε επιµελητήριο
σύµφωνα µε το άρθρο 48 του ν. 4111/2013 (Α΄ 18), η αρµοδιότητα χορήγησης άδειας των επιµελητηρίων κατά
τα οριζόµενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 2 του
ν. 2081/1992 (Α΄ 154) επεκτείνεται και σε επιχειρήσεις
που δεν έχουν εγγραφεί στο επιµελητήριο.
2. Η παράγραφος 1 του άρθρου 20 του ν. 3325/2005
(Α΄ 68) αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Η συγχώνευση δύο ή περισσότερων βιοµηχανιών,
βιοτεχνιών, επαγγελµατικών εργαστηρίων που ιδρύθη-
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καν και λειτουργούν νόµιµα εντός των ορίων της Περιφέρειας Αττικής είναι δυνατή µε τη µεταφορά της µίας
από αυτές στη θέση της άλλης.»
3. Το άρθρο 21 του ν. 3325/2005 αντικαθίσταται ως εξής:

συνεργασία σε άλλα τελωνειακά ή φορολογικά καθεστώτα.»

«Άρθρο 21
Διαχωρισµός εγκαταστάσεων και δραστηριοτήτων

1. Επιτρέπεται η ταυτόχρονη µεταφορά ευπαθών και
µη ευπαθών προϊόντων και µε Φορτηγά Ιδιωτικής Χρήσης αυτοκίνητα, τα οποία έχουν τεθεί σε κυκλοφορία
σύµφωνα µε τον ν.1959/1991 (Α΄ 123) για την εξυπηρέτηση των µεταφορικών αναγκών των επιχειρήσεων, εφόσον τα οχήµατα φέρουν ένα ή περισσότερα ειδικά χωρίσµατα για τη στεγανοποίηση του ενός διαµερίσµατος από το άλλο. Τα µεταφερόµενα εµπορεύµατα καθώς και η
ύπαρξη των χωρισµάτων αναγράφονται στη στήλη των
παρατηρήσεων της άδειας κυκλοφορίας.
2. α. Μετά την παράγραφο 2 του άρθρου 4 του
ν. 3887/2010 (Α΄ 174) προστίθεται παράγραφος 3 ως εξής:
«3. Εάν η εταιρεία διαθέτει επαρκείς και κατάλληλους
χώρους στάθµευσης των οχηµάτων και αποθηκευτικές εγκαταστάσεις για τη φύλαξη και συντήρησή τους, µπορεί
στις εγκαταστάσεις αυτές να διατηρεί δεξαµενές αποθήκευσης καυσίµων αποκλειστικά για τον εφοδιασµό των ιδιόκτητων ή µισθωµένων φορτηγών αυτοκινήτων. Στην
περίπτωση αυτή δεν απαιτείται άδεια εγκατάστασης και
λειτουργίας, εκτός από την υποβολή Πιστοποιητικού Πυρασφάλειας, το οποίο χορηγείται από την αρµόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία.».
β. Η περίπτωση δ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 4 και
η περίπτωση γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 5 του ν. 3887/
2010 καταργούνται.
γ. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου Ε΄ της εγκυκλίου Β1/8535/980/2012 καταργείται.
3. α. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 6 του άρθρου 2 του ν.δ. 49/1968 (Α΄ 294), όπως τροποποιήθηκε
µε το άρθρο 2 του ν. 1959/1991 (Α΄ 123) και την παράγραφο 17 του άρθρου 13 του ν. 2328/1995 (Α΄ 159), καταργείται.
β. Η παράγραφος 7 του Κεφαλαίου Γ της ΥΑ
Α2/29542/5347/1991 καταργείται.
ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΣΤ.20: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

Η λειτουργία, ο εκσυγχρονισµός και η τυχόν µετεγκατάσταση βιοµηχανικών, βιοτεχνικών µονάδων, επαγγελµατικών εργαστηρίων, µηχανολογικών εγκαταστάσεων
και αποθηκών διέπονται από τις διατάξεις του παρόντος
νόµου. Κατά τον εκσυγχρονισµό η αύξηση της ενεργειακής κατανάλωσης γίνεται ανάλογα µε την ισχύ του µηχανολογικού εξοπλισµού, την οποία αποκτά καθεµία από
τις µονάδες που διαχωρίζονται.»
4. α. Η παράγραφος 1 του άρθρου 1 του ν. 3333/2005
(Α΄ 91) αντικαθίσταται ως εξής:
«1. «Εµπορευµατικό Κέντρο» είναι ένα οργανικά ολοκληρωµένο σύνολο δοµών, διαρθρωµένων υπηρεσιών
και υποδοµών διαφορετικών µέσων µεταφοράς, που ιδρύεται και λειτουργεί σε περιοχή, όπου επιτρέπονται
δραστηριότητες για εξυπηρέτηση συνδυασµένων µεταφορών».»
β. Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 2 και η παράγραφος 2 του άρθρου 3 του ν. 3333/2005 καταργούνται.
5. Η παράγραφος 7 του άρθρου 4 του π.δ. 24/
31.5.1985 (Δ΄ 270) αντικαθίσταται ως εξής:
«7. Επίσης επιτρέπεται κατά παρέκκλιση των διατάξεων της παρ. 5 του άρθρου αυτού η επέκταση υφισταµένων βιοµηχανικών εγκαταστάσεων εφόσον αποδεδειγµένα βρίσκονται σε λειτουργία η οποία βεβαιώνεται από
το Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας.».
6. α. Η παράγραφος 1 του άρθρου 16 της ΥΑ Τ6525/
421/2000 καταργείται.
β. Η παράγραφος 4 του άρθρου 14 της ΥΑ Τ6525/
421/2000 αντικαθίσταται ως εξής:
«.4- Όταν δεν είναι δυνατόν να προσδιορισθεί το ύψος
της εγγύησης κατά τη στιγµή έκδοσης της άδειας λειτουργίας της αποθήκης προσωρινής εναπόθεσης µε βάση τα αναφερόµενα στην προηγούµενη παράγραφο, δεδοµένου ότι δεν είναι γνωστό ούτε το είδος ούτε η ποσότητα των εµπορευµάτων που θα εναποτεθούν στην υπό έγκριση αποθήκη προσωρινής εναπόθεσης, το ύψος
της εγγύησης καθορίζεται από την Τελωνειακή Περιφέρεια, λαµβανοµένων υπόψη ως παραµέτρων εκτίµησης
του ύψους αυτής.
α) το ύψος των δασµοφορολογικών επιβαρύνσεων
των εισερχοµένων εµπορευµάτων µέσω του αρµόδιου
Τελωνείου του προηγούµενου έτους.
β) το ποσοστό των εισερχόµενων εµπορευµάτων που
κατά την εκτίµηση του διαχειριστή θα εναποτεθούν στην
υπό έγκριση αποθήκη.
Μετά την πάροδο του τριµήνου από τον καθορισµό της
κατά τα ανωτέρω εγγύησης, η Τελωνειακή Περιφέρεια
αναπροσαρµόζει το ποσό της εγγύησης µε βάση τα στοιχεία των δασµοφορολογικών επιβαρύνσεων που αναλογούν σε εµπορεύµατα που έχουν εισέλθει στις αποθήκες
προσωρινής εναπόθεσης κατά τη διάρκεια αυτού.
Για την εφαρµογή του τρίτου εδαφίου της παραγράφου 3, θα πρέπει ο διαχειριστής να προσκοµίσει αποδεικτικά στοιχεία προερχόµενα από αρµόδια Τελωνειακή
Αρχή για την προηγούµενη ικανή εµπειρία και αξιόπιστη

ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΣΤ.19: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΥ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ - ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 8 του ν. 4155/2013 (Α΄
120) αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Μέχρι τις ηµεροµηνίες που ορίζονται στο άρθρο 9,
οι φορείς του Δηµοσίου Τοµέα, όπως αυτός ορίζεται στο
άρθρο 1Β του ν. 2362/1995, δύνανται να χρησιµοποιούν
το σύνολο ή µέρος του ΕΣΗΔΗΣ για την ανάθεση και εκτέλεση των δηµόσιων συµβάσεών τους, σύµφωνα µε τα
αναλυτικώς οριζόµενα στη σχετική διακήρυξη ή/και στις
αποφάσεις έγκρισης του Ενιαίου Προγράµµατος Προµηθειών, όπου συντρέχει περίπτωση.»
2. Οι παράγραφοι 2 και 3 του άρθρου 9 του ν. 4155/
2013 αντικαθίστανται ως εξής:
«2. Η έναρξη ισχύος του άρθρου 3 όσον αφορά στην
Κεντρική Διοίκηση, όπως ορίζεται στο άρθρο 1β του
ν. 2362/1995, όπως ισχύει, είναι την 01.07.2014.
3. Η έναρξη ισχύος του άρθρου 3 όσον αφορά τη Γενική Κυβέρνηση, όπως ορίζεται στο άρθρο 1β του
ν. 2362/1995, όπως ισχύει, είναι την 01.10.2014.»
3. Η παράγραφος 5 του άρθρου 9 του ν. 4155/2013 αντικαθίσταται ως εξής:
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«5. Με την επιφύλαξη των διατάξεων των ανωτέρω
παραγράφων, ειδικά για τις δηµόσιες συµβάσεις έργων
του παρόντος, η εφαρµογή του παρόντος αρχίζει από
την 1η Ιανουαρίου 2015.»
4. Η παράγραφος 2 του άρθρου 3 του ν. 4155/2013 αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Η κατά τα ανωτέρω σύναψη και εκτέλεση των συµβάσεων της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του παρόντος
από τις αναθέτουσες αρχές µε χρήση του ΕΣΗΔΗΣ γίνεται σύµφωνα µε την Υπουργική Απόφαση του άρθρου 7
του παρόντος.»
5. Οι διατάξεις της παρούσας υποπαραγράφου ισχύουν αναδροµικά από 01.01.2014. Οι διαγωνιστικές διαδικασίες για την ανάθεση δηµοσίων συµβάσεων που διενεργήθηκαν χωρίς χρήση του ΕΣΗΔΗΣ κατά το διάστηµα
από 01.01.2014 έως τη δηµοσίευση του παρόντος και οι
πράξεις των αναθετουσών αρχών που εκδόθηκαν κατά
το ίδιο χρονικό διάστηµα στο πλαίσιο αυτών ή για την ανάθεση και εκτέλεση των οικείων συµβάσεων δεν πάσχουν εξ αυτού του λόγου και παράγουν όλα τα έννοµα
αποτελέσµατα τους.
ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΣΤ.21: ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΟΔΗΓΙΑΣ
2011/7 ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΣΤΙΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Η υποπαράγραφος Ζ.10. του ν. 4152/2013 (Α΄ 107) αντικαθίσταται ως εξής:
«ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Ζ.10.: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ
ΓΙΑ ΜΗ ΑΜΦΙΣΒΗΤΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
(Άρθρο 10 Οδηγίας 2011/7/ΕΕ)
1. Οι αγωγές ή αιτήσεις ενώπιον δικαστηρίου ή άλλης
αρµόδιας αρχής που αφορούν µη αµφισβητούµενες απαιτήσεις, οι οποίες εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής
της παρούσας παραγράφου, δικάζονται κατ’ εξαίρεση, ανεξαρτήτως του ύψους της οφειλής, στη συντοµότερη,
κατά το δυνατόν, δικάσιµο. Ο εκτελεστός τίτλος επί των
αγωγών ή αιτήσεων αυτών εκδίδεται µέσα σε ενενήντα
(90) ηµερολογιακές ηµέρες από την κατάθεση τους. Στο
ανωτέρω χρονικό διάστηµα δεν περιλαµβάνονται οι προθεσµίες κοινοποίησης ή επίδοσης εγγράφων και οι καθυστερήσεις για τις οποίες ευθύνεται ο πιστωτής.
2. Το παρόν άρθρο εφαρµόζεται µε την επιφύλαξη των
διατάξεων του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1896/2006.»
ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΣΤ.22: ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΒΟΛΗ ΦΟΡΟΥ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
Από την έναρξη ισχύος του παρόντος, φόρος συγκέντρωσης κεφαλαίων κατά τα άρθρα 17 επ. του
ν.1676/186 (Α΄ 204) δεν επιβάλλεται κατά τη σύσταση
των υποκειµένων στο φόρο αυτό.
ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΣΤ.23: ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
1. α. Στο άρθρο 2 του ν. 3982/2011 προστίθεται παράγραφος 6 ως εξής:
«6. «Μηχανική»: η δραστηριότητα που πραγµατεύεται
την εφαρµογή της τεχνικής, επιστηµονικής και µαθηµατικής γνώσης µε σκοπό την αξιοποίηση των νόµων της

φύσης και των φυσικών πόρων για το σχεδιασµό και την
επεξεργασία υλικών, δοµών, µηχανισµών, διατάξεων, εγκαταστάσεων, συστηµάτων και διεργασιών και την ασφαλή πραγµάτωση ενός επιθυµητού αντικειµενικού
στόχου.»
β. Η παράγραφος 3 του άρθρου 2 του ν. 3982/2011 αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Επαγγελµατικές Δραστηριότητες»: είναι οι εργασίες που σχετίζονται µε την δραστηριότητα της Μηχανικής, στις διάφορες επί µέρους πτυχές της, και ιδίως οι
εργασίες: α) εκπόνησης των µελετών που έχουν ως αντικείµενο τη σχεδίαση της ασφαλούς λειτουργίας πάσης φύσεως εξοπλισµού, κύριου ή βοηθητικού, συστατικού ή παραρτήµατος, µιας εγκατάστασης, β) επίβλεψης
εκτέλεσης των εν λόγω µελετών, γ) υλοποίησης της εγκατάστασης, δ) επίβλεψης και ελέγχου της καλής λειτουργίας της εγκατάστασης, ε) επιτήρησης, επισκευής
και συντήρησής της, στ) χειρισµού εξοπλισµού της εγκατάστασης, ζ) παροχής τεχνικών υπηρεσιών και η) πραγµατοποίησης πραγµατογνωµοσυνών επί εγκαταστάσεων. Οι περιπτώσεις αυτές είναι ενδεικτικές και όχι περιοριστικές.»
2. α. Η περίπτωση α) της παραγράφου 1 του άρθρου 3
του ν. 3982/2011 αντικαθίσταται ως εξής:
«α) Κατηγορίες που αφορούν τις επαγγελµατικές δραστηριότητες του άρθρου 2 παρ. 4 του παρόντος αναφορικά µε τις κατωτέρω αναφερόµενες εγκαταστάσεις. Οι
εν λόγω εγκαταστάσεις αφορούν: αα) εγκαταστάσεις σε
βιοµηχανίες και βιοτεχνίες, ββ) εγκαταστάσεις εξόρυξης
ορυκτών και µεταλλευµάτων, γγ) εγκαταστάσεις άντλησης αργού πετρελαίου και φυσικού αερίου, δδ) εγκαταστάσεις παραγωγής και διανοµής ηλεκτρικού ρεύµατος,
φυσικού αερίου και ατµού, εε) εγκαταστάσεις δικτύων εξυπηρέτησης κτιρίων, ήτοι ηλεκτρικά δίκτυα και συναφείς εγκαταστάσεις, υδραυλικές, ψυκτικές εγκαταστάσεις, εγκαταστάσεις καύσης υγρών και αερίων καυσίµων, καθώς και πάσης φύσεως λέβητες, στστ) λοιπές ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, ζζ) µη σταθερά µηχανήµατα και εξοπλισµός, ηη) εγκαταστάσεις συλλογής, επεξεργασίας και παροχής νερού, θθ) εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυµάτων, ιι) εγκαταστάσεις συλλογής, επεξεργασίας και διάθεσης απορριµµάτων, αποβλήτων και
ανάκτησης υλικών και ιαια) εγκαταστάσεις αποθήκευσης
επικίνδυνων υλικών, καθώς και εγκαταστάσεις κατάψυξης ή συντήρησης ευπαθών προϊόντων.»
β. Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 3982/2011
προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Η µνεία των παραπάνω κατηγοριών α) και β) είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική.»
3. α. Η παράγραφος 10 του άρθρου 5 του ν. 3982/2011
αντικαθίσταται ως εξής:
«10. Αν ο ενδιαφερόµενος, ο οποίος προτίθεται να ασκήσει µία ή περισσότερες επαγγελµατικές δραστηριότητες του άρθρου 3, είναι Διπλωµατούχος Μηχανικός
Πολυτεχνικής Σχολής Ιδρυµάτων του Πανεπιστηµιακού
Τοµέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης ή ισότιµης σχολής
της αλλοδαπής σε γνωστικό αντικείµενο σπουδών το οποίο αντιστοιχεί σε επιµέρους πτυχές της δραστηριότητας της Μηχανικής και αυτό µπορεί να διαπιστώνεται αντικειµενικά, δεν υποχρεούται να εφοδιαστεί µε την
προβλεπόµενη στην παρ. 1 του άρθρου 4 άδεια, αλλά ακολουθείται η διαδικασία που ορίζεται στην κατωτέρω
παράγραφο 11.
Με προεδρικά διατάγµατα, που εκδίδονται µετά από
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πρόταση των Υπουργών Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και Παιδείας και Θρησκευµάτων, µπορούν να τίθενται περιορισµοί ως προς την δυνατότητα άσκησης συγκεκριµένης επαγγελµατικής δραστηριότητας σε περιπτώσεις εγκαταστάσεων ή τεχνικών έργων ή τµηµάτων
αυτών, των οποίων η σχεδίαση παρουσιάζει ιδιαίτερη πολυπλοκότητα (σύνθετα προβλήµατα µηχανικής τα οποία
δεν έχουν προφανή λύση, δηλαδή δεν µπορούν να επιλυθούν µε ήδη αποδεκτές βέλτιστες πρακτικές ή ήδη εφαρµοζόµενες µεθοδολογίες ή διαδικασίες ή πρότυπα
ποιότητας ή πρωτόκολλα ενεργειών ή συγκεκριµένους
κώδικες, αλλά απαιτούν πρωτοτυπία στην ανάλυση) ή η
λειτουργία τους παρουσιάζει ιδιαίτερη επικινδυνότητα
για την ασφάλεια και το περιβάλλον στη βάση αξιόπιστων και αναγνωρισµένων επιστηµονικών µελετών.
Τα προεδρικά διατάγµατα του προηγούµενου εδαφίου
εκδίδονται κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Τεχνικών
Επαγγελµάτων του άρθρου 10, η οποία λαµβάνεται µετά
από γνωµοδότηση του Τεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδος, και προβλέπουν τις πρόσθετες προϋποθέσεις απόκτησης άδειας για την άσκηση των ως άνω επαγγελµατικών δραστηριοτήτων.
Σε κάθε περίπτωση, για το χειρισµό µηχανηµάτων έργου ή για την καύση πυροτεχνηµάτων, απαιτείται αντίστοιχη άδεια, η οποία εκδίδεται σύµφωνα µε τις προβλέψεις των παραγράφων 1 έως 9 του παρόντος άρθρου.»
β. Κατά την πρώτη εφαρµογή της παρούσας παρέχεται
στο ΤΕΕ προθεσµία τεσσάρων (4) µηνών από την έκδοση του παρόντος νόµου για την κατάθεση στην Επιτροπή
του άρθρου 10 του ν. 3982/2011 σχετικής γνωµοδότησης
και προθεσµία δύο (2) µηνών από τη λήψη της γνωµοδότησης στην ανωτέρω Επιτροπή για υποβολή της εισήγησής της.
γ. Η κατά τα π.δ. 112/2012 (Α΄ 197), 113/2012 (Α΄
198), 114/2012 (Α΄ 199), 115/2012 (Α΄ 200), 1/2013 (Α΄
3) και 108/2013 (Α΄ 141) χορήγηση βεβαίωσης αναγγελίας στους Μηχανικούς που εµπίπτουν στις διατάξεις
του άρθρου 1 του ν. 6422/1934 (Α΄ 412) επεκτείνεται σε
όλους τους Διπλωµατούχους Μηχανικούς Πολυτεχνικής
Σχολής Ιδρυµάτων του Πανεπιστηµιακού Τοµέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης ή ισότιµης σχολής της αλλοδαπής,
το γνωστικό αντικείµενο σπουδών των οποίων αντιστοιχεί σε επιµέρους πτυχές της δραστηριότητας της Μηχανικής.
4. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 11 του άρθρου 5
του ν. 3982/2011, αντικαθίσταται ως εξής:
«Ο ενδιαφερόµενος οφείλει να αναγγείλει εγγράφως
στην αρµόδια αρχή της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου την έναρξη άσκησης των επαγγελµατικών δραστηριοτήτων, υποβάλλοντας ταυτόχρονα µαζί µε τα διπλώµατα ή πτυχία που αναφέρονται στο εδάφιο 1 της προηγούµενης παραγράφου, και τη, σύµφωνα µε τις κείµενες
διατάξεις, άδεια άσκησης επαγγέλµατος ή αντίστοιχα τα
δικαιολογητικά, που πιστοποιούν τη συνδροµή των αντικειµενικά διαπιστούµενων προϋποθέσεων, όπως αυτές
προσδιορίζονται µε τα προεδρικά διατάγµατα, που εκδίδονται δυνάµει της παραγράφου 4 του άρθρου 4 και της
παραγράφου 2 του άρθρου 4Α.»
5. Η παράγραφος 2 του άρθρου 16 του ν. 3982/2011 αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Με την έκδοση των προεδρικών διαταγµάτων που
αναφέρονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 4Α καταργούνται οι διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας, περιλαµβανοµένων των προεδρικών διαταγµάτων και των υ-

πουργικών αποφάσεων που έχουν εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότηση του ν. 6422/1934, που ρυθµίζουν διαφορετικά τα
θέµατα αδειοδότησης των επαγγελµατικών δραστηριοτήτων των περιπτώσεων α΄, β΄, δ΄ και η΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 2, κατά το µέρος που αφορούν τα θέµατα αυτά.»
6. Με την επιφύλαξη των διατάξεων των εδαφίων 2, 3
και 4 της παραγράφου 10 του άρθρου 5 του ν. 3982/2011,
όπως τροποποιείται µε την περίπτωση 3 της παρούσας υποπαραγράφου, η ισχύς των ρυθµίσεων που εισάγονται
µε την παρούσα υποπαράγραφο αρχίζει από 1.1.2015.
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Ζ: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Τα άρθρα 30 και 33 του ν. 682/1977 «Περί Ιδιωτικών
σχολείων Γενικής Εκπαιδεύσεως και Σχολικών Οικοτροφείων» (Α΄ 244) και η παράγραφος 1 του άρθρου 11 του
ν. 1351/1983 «Εισαγωγή σπουδαστών στην Τριτοβάθµια
Εκπαίδευση και άλλες διατάξεις» (Α΄ 56) καταργούνται.
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Η: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
1. Η παράγραφος 6 του άρθρου 10 του ν. 3028/2002
(Α΄ 153) αντικαθίσταται ως εξής:
«6. Στις περιπτώσεις που απαιτείται έγκριση σύµφωνα
µε τις προηγούµενες παραγράφους, αυτή προηγείται από τις άδειες άλλων αρχών που αφορούν την επιχείρηση
ή την εκτέλεση του έργου ή της εργασίας και τα στοιχεία της αναγράφονται µε ποινή ακυρότητας στις άδειες
αυτές. Η έγκριση χορηγείται µέσα σε τρεις (3) µήνες από την υποβολή της σχετικής αίτησης. Ειδικά για αιτήµατα αδειοδοτήσεων καταστηµάτων λιανικής πώλησης υγειονοµικού ενδιαφέροντος, η ανωτέρω έγκριση χορηγείται µέσα σε δύο (2) µήνες από την υποβολή της σχετικής αίτησης.»
2. Το άρθρο 1 του ν. 358/1976, όπως ισχύει, καταργείται.
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Θ: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Θ.1.: ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ-ΠΑΡΑΤΑΣΗ-ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ-ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ-ΠΑΡΟΧΕΣ ΟΑΕΔ
1. Ο τίτλος της υποπαραγράφου Ζ.2 της παρ.Ζ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/12 (Α΄122), όπως ισχύει, συµπληρώνεται ως εξής:
«ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ-ΠΑΡΑΤΑΣΗ-ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ-ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ-ΠΑΡΟΧΕΣ ΟΑΕΔ»
2. Μετά την εσωτερική παράγραφο 4 της υποπαραγράφου Ζ.2 της παρ.Ζ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012
(Α΄122), όπως ισχύει, προστίθεται νέα εσωτερική παράγραφος 4α ως εξής:
«4.α.i. Στους µόνιµους και στους µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου υπαλλήλους του Δηµοσίου, των ΝΠΔΔ και των ΟΤΑ, οι οποίοι τίθενται σε καθεστώς διαθεσιµότητας , σύµφωνα µε τις διατάξεις του
παρόντος νόµου και του ν. 4172/2013 (Α΄167) και, στη
συνέχεια, λύεται η εργασιακή τους σχέση λόγω κατάρ-
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γησης της θέσης τους, το Ελληνικό Δηµόσιο, καταβάλλει αποζηµίωση απόλυσης ειδικά και µόνο λόγω κατάργησης θέσης. Για τον υπολογισµό του ποσού αποζηµίωσης, ως βάση λαµβάνεται ο βασικός µισθός του υπαλλήλου κατά την ηµεροµηνία που τέθηκε σε διαθεσιµότητα
και ως χρόνος υπηρεσίας υπολογίζεται όλος ο χρόνος
που ελήφθη υπόψη για την κατάταξη του υπαλλήλου,
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 28 του ν. 4024/
2011 (Α΄ 226), ο χρόνος που µεσολάβησε µέχρι τη θέση
του υπαλλήλου σε καθεστώς διαθεσιµότητας, καθώς και
ο χρόνος διαθεσιµότητας. Κατά τα λοιπά, η αποζηµίωση
υπολογίζεται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 55 του π.δ. 410/1988 (Α΄ 191), όπως ισχύει. Στο ανωτέρω προσωπικό, εφόσον έχει συµπληρώσει τις προϋποθέσεις για λήψη σύνταξης, καταβάλλεται
στο µεν επικουρικά ασφαλισµένο το 40%, στο δε µη επικουρικά ασφαλισµένο το 50% της ως άνω προβλεπόµενης αποζηµίωσης.
Οι αποδοχές διαθεσιµότητας, που έλαβαν οι εν λόγω
υπάλληλοι, συµψηφίζονται στην ως άνω αποζηµίωση απόλυσης, την οποία και µειώνουν αναλόγως ως εξής:
Αν ο υπάλληλος έχει υπηρεσία µέχρι τρία (3) έτη δεν
συµψηφίζεται κανένα ποσό. Για υπηρεσία από τρία (3) έτη και µία ηµέρα έως έξι (6) έτη συµψηφίζονται αποδοχές διαθεσιµότητας µισού µήνα. Για υπηρεσία από έξι (6)
έτη και µία ηµέρα έως δώδεκα (12) έτη συµψηφίζονται αποδοχές διαθεσιµότητας ενός µήνα, για υπηρεσία από
δώδεκα (12) έτη και µία ηµέρα έως δεκαοκτώ (18) έτη
συµψηφίζονται αποδοχές διαθεσιµότητας δύο (2) µηνών,
για υπηρεσία από δεκαοκτώ (18) έτη και µία ηµέρα έως
είκοσι τέσσερα (24) έτη συµψηφίζονται αποδοχές διαθεσιµότητας τριών (3) µηνών. Τέλος για υπηρεσία από είκοσι τέσσερα (24) έτη και µία ηµέρα και άνω συµψηφίζονται αποδοχές διαθεσιµότητας τεσσάρων (4) µηνών.
Η ανωτέρω αποζηµίωση, µετά και τον προβλεπόµενο
ως άνω συµψηφισµό σε καµία περίπτωση δεν µπορεί να
υπερβαίνει το ποσό των 15.000 ευρώ.
Υπάλληλοι που λαµβάνουν την αποζηµίωση του παρόντος άρθρου δεν δικαιούνται ταυτόχρονα καµία άλλη αποζηµίωση για την ίδια αιτία.
Η αποζηµίωση της παρούσας υποπαραγράφου φορολογείται όπως κάθε άλλη αποζηµίωση διακοπής σχέσεως εργασίας, σύµφωνα µε την παρ. 3 του άρθρου 15 του
ν. 4172/2013, όπως εκάστοτε ισχύει.
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης καθορίζονται ο υπόχρεος για την καταβολή, ο τρόπος της καταβολής, η διαδικασία, το ύψος της αποζηµίωσης, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή της παρούσας.
Στις ανωτέρω ρυθµίσεις υπάγονται και οι υπάλληλοι
των οποίων η εργασιακή σχέση λύθηκε κατ΄ εφαρµογήν
των ως άνω διατάξεων, για τους οποίους η σχετική πράξη εκδόθηκε πριν την έναρξη ισχύος της παρούσας διάταξης.
ii.Οι υπάλληλοι της ανωτέρω περίπτωσης i, των οποίων
η εργασιακή σχέση λύεται, δικαιούνται το επίδοµα ανεργίας, καθώς επίσης και τις λοιπές παροχές που χορηγούνται από τον Οργανισµό Απασχόλησης Εργατικού Δυναµικού (Ο.Α.Ε.Δ), υπό τις προϋποθέσεις των οικείων διατάξεων, έστω και αν δεν είχαν υπαχθεί στην ασφάλιση
ανεργίας του εν λόγω Οργανισµού.
Για τη καταβολή των ανωτέρω λαµβάνονται υπόψη, αντί του εγγράφου καταγγελίας της σύµβασης εργασίας,

η σχετική πράξη λύσης της εργασιακής σχέσης και, αντί
των ηµερών εργασίας απασχόλησης, ο χρόνος υπηρεσίας του υπαλλήλου, που κατά την υποπαράγραφο Θ.1.
υπολογίζεται για τη καταβολή της αποζηµίωσης απόλυσης.
Τα δικαιολογητικά που, κατά τις οικείες διατάξεις, απαιτούνται για τη καταβολή του επιδόµατος ανεργίας και
των άλλων παροχών περιορίζονται σε εκείνα που είναι
συµβατά µε το χαρακτήρα της εργασιακής σχέσης, καθώς και τον τρόπο λύσης αυτής.
Οι µόνιµοι και µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου υπάλληλοι του Δηµοσίου, των ΝΠΔΔ και
των ΟΤΑ οι οποίοι τίθενται σε καθεστώς διαθεσιµότητας
σύµφωνα µε τις διατάξεις του νόµου 4172/2013, και στη
συνέχεια απολύονται λόγω κατάργησης της θέσης τους,
µπορούν να εντάσσονται σε ειδικά προγράµµατα επαγγελµατικής κατάρτισης, εκπαίδευσης και επιµόρφωσης
του Εθνικού Κέντρου ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.∆.∆.Α.). Με απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
καθορίζεται το ειδικότερο περιεχόµενο και οι στόχοι των
ως άνω προγραµµάτων, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία υπαγωγής σε αυτά, η διάρκειά τους καθώς και κάθε
άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια τεχνικού ή διαδικαστικού
χαρακτήρα.
iii. Το αρµόδιο κατά περίπτωση όργανο διοίκησης εκδίδει την πράξη λύσης της εργασιακής σχέσης του υπαλλήλου.
Η πράξη λύσης της εργασιακής σχέσης υπαλλήλων ΟΤΑ Α΄ και Β΄ Βαθµού, σε περίπτωση που δεν εκδοθεί από
το αρµόδιο όργανο διοίκησης εντός πέντε ηµερών (5) από τη λήξη του καθεστώτος διαθεσιµότητας, εκδίδεται από το Γενικό Γραµµατέα της οικείας Αποκεντρωµένης Διοίκησης.
Η πράξη λύσης της εργασιακής σχέσης υπαλλήλων ΑΕΙ και ΤΕΙ, σε περίπτωση που δεν εκδοθεί από το αρµόδιο όργανο διοίκησης εντός πέντε ηµερών (5) από τη λήξη του καθεστώτος διαθεσιµότητας, εκδίδεται από τον
Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων.».
3. Στο τέλος της περίπτωσης 2 της υποπαραγράφου
Ζ.2 της παρ.Ζ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α΄
122), όπως ισχύει, προστίθενται εδάφια ως εξής:
«Η διαθεσιµότητα υπαλλήλου η οποία βρίσκεται σε κατάσταση διαπιστωµένης εγκυµοσύνης, που αρχίζει ή εξελίσσεται εντός του διαστήµατος της διαθεσιµότητας,
παρατείνεται µέχρι την ηµέρα του τοκετού και επιπλέον
διάστηµα δώδεκα (12) µηνών µετά από αυτόν, ανεξάρτητα αν το νεογνό γεννηθεί ζωντανό ή όχι.
Το χρονικό διάστηµα της διαθεσιµότητας υπαλλήλου,
η οποία τεκνοποίησε πριν από την έναρξη του χρόνου
της διαθεσιµότητας, παρατείνεται για διάστηµα δώδεκα
(12) µηνών µετά την ηµέρα του τοκετού. Η υπάλληλος οφείλει να προσκοµίσει την ληξιαρχική πράξη γέννησης
τέκνου ή µε υπεύθυνη δήλωση (ν. 1599/1986) της ενδιαφερόµενης που συνοδεύεται απαραίτητα από βεβαίωση
ιατρού γυναικολόγου ότι το νεογνό δεν γεννήθηκε ζωντανό.
H εγκυµοσύνη αποδεικνύεται µε υπεύθυνη δήλωση
(ν. 1599/1986) της εγκύου, που συνοδεύεται απαραίτητα
από τα αποτελέσµατα σχετικής εξέτασης εργαστηρίου
καθώς και από βεβαίωση ιατρού γυναικολόγου, στην οποία γίνεται µνεία για τη, µέχρι το χρόνο έκδοσης της
βεβαίωσης αυτής, διανυθείσα διάρκεια της κύησης. Τα εν
λόγω δικαιολογητικά υποβάλλονται στην υπηρεσία της
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ενδιαφερόµενης εντός του αρχικού χρόνου της διαθεσιµότητας ή, το αργότερο εντός µηνός από τη λήξη του, εάν η εγκυµοσύνη δεν µπορούσε να διαπιστωθεί εντός
του αρχικού χρόνου. Στην τελευταία αυτή περίπτωση, η
ύπαρξη διαπιστωµένης εγκυµοσύνης δηµιουργεί υποχρέωση ανάκλησης της πράξης λύσης της υπαλληλικής
σχέσης που τυχόν είχε εκδοθεί εν τω µεταξύ.
Η για οποιοδήποτε λόγο πρόωρη διακοπή της εγκυµοσύνης δηλώνεται αµέσως από την ενδιαφερόµενη στην
υπηρεσία της εγγράφως.
Η εξαιτίας φυσικών αιτίων διακοπή της εγκυµοσύνης ή
η διακοπή αυτής , που οφείλεται στους λόγους των περιπτώσεων β΄, γ΄ και δ΄ της παραγράφου 4 του άρθρου
304 του Ποινικού Κώδικα, όπως ισχύει, θεωρείται δικαιολογηµένη και συνεπάγεται τη διακοπή της παράτασης
της διαθεσιµότητας και τη λύση της υπαλληλικής σχέσης της υπαλλήλου, που επέρχονται αυτοδικαίως µετά
τη πάροδο ενός µηνός από τη διακοπή της εγκυµοσύνης.
Η διακοπή της εγκυµοσύνης που πραγµατοποιείται µε
τη βούληση της εγκύου και δεν οφείλεται στους λόγους
των περιπτώσεων β΄, γ΄ και δ΄ της παραγράφου 4 του
άρθρου 304 του Ποινικού Κώδικα, όπως ισχύει, θεωρείται αδικαιολόγητη και επιφέρει αυτοδικαίως τη διακοπή
της παράτασης της διαθεσιµότητας και τη λύση της υπαλληλικής σχέσης, που επέρχονται αυτοδικαίως από τη
διακοπή της εγκυµοσύνης, δηµιουργεί δε την υποχρέωση στην υπάλληλο να επιστρέψει, ως αχρεωστήτως καταβληθείσες, τις αποδοχές διαθεσιµότητας που έλαβε
και που αντιστοιχούν στη, λόγω της εγκυµοσύνης, παράτασή της.
Στις περιπτώσεις των αµέσως ανωτέρω δύο παραγράφων, η διαπίστωση της διακοπής της παράτασης της διαθεσιµότητας και της λύσης της υπαλληλικής σχέσης διαπιστώνονται µε την έκδοση σχετικής πράξης που εκδίδεται από το όργανο, το οποίο, σύµφωνα µε τις οικείες διατάξεις, είναι κάθε φορά αρµόδιο για την έκδοση πράξης
λύσης της υπαλληλικής σχέσης.
Η εξαιτίας φυσικών αιτίων διακοπή της εγκυµοσύνης ή
εκείνη που πραγµατοποιείται για τους λόγους που αναφέρονται στις περιπτώσεις β΄, γ΄ και δ΄ της παραγράφου 4 του Ποινικού Κώδικα, όπως ισχύει, αποδεικνύεται
κατά τον ίδιο τρόπο όπως και η ύπαρξή της, χωρίς να απαιτούνται αποτελέσµατα εξέτασης εργαστηρίου, εάν η
διακοπή της εγκυµοσύνης συνέβη υπό συνθήκες που εκ
των πραγµάτων ή µε βάση τους κανόνες της ιατρικής επιστήµης δεν θα ήταν δυνατή, αναγκαία ή απαραίτητη η
πραγµατοποίηση σχετικής εξέτασης σε εργαστήριο.
Η διακοπή της εγκυµοσύνης, που δεν αποδεικνύεται
µε τον ως άνω τρόπο, θεωρείται αδικαιολόγητη για την
εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος.
Η υπάλληλος που βρίσκεται σε οποιαδήποτε από τις
προαναφερόµενες καταστάσεις, που σχετίζονται µε υφιστάµενη ή διακοπείσα εγκυµοσύνη, υποχρεούται να δέχεται την επίσκεψη ελεγκτή ιατρού.
Στις ανωτέρω ρυθµίσεις υπάγονται και οι υπάλληλοι,
οι οποίες είχαν τεθεί σε διαθεσιµότητα πριν από την έναρξη ισχύος της παρούσας διάταξης.»
ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Θ.2.: ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ
ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ
Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης ii της παραγράφου
1.δ. του άρθρου δεύτερου του ν. 3845/2010 (Α΄ 65), όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ. 1 του άρθρου 37 του

ν. 4223/2013 (Α΄ 287) και ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«ii) Ως προς τα νοµικά πρόσωπα: για όσο διάστηµα παρατηρείται παρέκκλιση από την απογραφή στο Μητρώο
Μισθοδοτούµενων Ελληνικού Δηµοσίου και από τη διαδικασία πληρωµής µέσω ΕΑΠ, αναστέλλεται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, η επιχορήγηση ή απόδοση πόρων ή οποιασδήποτε µορφής ενίσχυση από τον Κρατικό Προϋπολογισµό.»
ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Θ.3.: ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΕΩΣ ΤΗΝ
ΕΚΔΟΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ
ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΟΥΣ ΚΛΑΔΟΥΣ ΤΟΥ ν. 4172/2013
Οι διατάξεις του άρθρου 40 του ν. 4250/2014 (Α΄ 74) όπως ισχύει εφαρµόζονται και στους υπαλλήλους που έχουν τεθεί σε διαθεσιµότητα δυνάµει των άρθρων 80,
81, 82 και 93 του ν. 4172/2013 (Α΄ 167).
ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Θ.4: MH ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ
Στην εσωτερική παράγραφο 1 περ.β της υποπαρ. Ζ2
της παρ. Ζ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012, όπως ισχύει προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Υπάλληλοι οι οποίοι δεν αποδέχονται την τοποθέτησή τους στο πλαίσιο της ως άνω υποχρεωτικής µετάταξης, δεν έχουν το δικαίωµα να υποβάλουν αίτηση για την
εκούσια µετάταξή τους, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις (άρθρο 154 παρ.4 Υπαλληλικού Κώδικα, άρθρο 158
παρ. 4 Κώδικα Κατάστασης Δηµοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων) και παραµένουν σε διαθεσιµότητα µέχρι τη
λήξη του καθεστώτος της διαθεσιµότητας».
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Ι: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ
ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Ι.1.: ΜΟΝΑΔΕΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ (Μ.Η.Ν.)
1. Το άρθρο 33 του ν. 4025/2011 (Α΄ 228) αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Επιτρέπεται η ίδρυση, ανάπτυξη και λειτουργία
Μονάδων Ηµερήσιας Νοσηλείας (Μ.Η.Ν.), ως εξής: α)
δηµοσίων Μ.Η.Ν. στα δηµόσια Νοσοκοµεία του Ε.Σ.Υ.
(Μ.Η.Ν.–Ε.Σ.Υ.), β) δηµοσίων Μ.Η.Ν. στις δηµόσιες µονάδες της Π.Φ.Υ. του Π.Ε.Δ.Υ. (Μ.Η.Ν.–Π.Ε.Δ.Υ.), γ) αυτοτελών ιδιωτικών Μ.Η.Ν. (εκτός ιδιωτικών κλινικών) και
δ) Μ.Η.Ν ως µονάδες ιδιωτικών κλινικών.
2. Ως Μ.Η.Ν. ορίζεται η υγειονοµική µονάδα η οποία
παρέχει υπηρεσίες υγείας θεραπευτικής ή χειρουργικής
φύσεως, για τις οποίες δεν απαιτείται γενική, ραχιαία ή
επισκληρίδιος αναισθησία και νοσηλεία πέραν των 24 ωρών, σύµφωνα µε τα καθιερωµένα διεθνή και ευρωπαϊκά
πρότυπα και τις επιστηµονικές προδιαγραφές.
3. Οι Μ.Η.Ν. – Ε.Σ.Υ. δύνανται να ιδρύονται και να λειτουργούν σε:
α. Νοσοκοµεία δυναµικότητας 400 και άνω κλινών, εκτός του κτιριακού συγκροτήµατος αυτών, στα οποία υπάγονται οργανικά και διοικητικά και αποτελούν αυτοτελείς αποκεντρωµένες υγειονοµικές µονάδες αυτών, µε
ειδική στελέχωση και εξοπλισµό, µε συνέχιση λειτουργίας της υφιστάµενης Βραχείας Νοσηλείας.
β. Νοσοκοµεία δυναµικότητας 400 και άνω κλινών, ε-
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ντός του κτιριακού συγκροτήµατος αυτών, τα οποία αποτελούν αυτοτελείς υγειονοµικές µονάδες αυτών, µε ειδική στελέχωση και εξοπλισµό.
γ. Νοσοκοµεία δυναµικότητας κάτω των 400 κλινών,
χωροταξικά στον ίδιο χώρο µε αυτά, τα οποία λειτουργούν παράλληλα µε τα υφιστάµενα Τµήµατα Βραχείας
Νοσηλείας.
4. Με αποφάσεις του Υπουργού Υγείας, µετά από γνώµη του ΚΕ.Σ.Υ., καταρτίζεται, τροποποιείται και συµπληρώνεται ο λεπτοµερής κατάλογος των ιατρικών θεραπευτικών ή χειρουργικών πράξεων, οι οποίες επιτρέπεται να εκτελούνται σε Μ.Η.Ν..
5. Με αποφάσεις του Υπουργού Υγείας, µετά από γνώµη του ΚΕ.Σ.Υ., ορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις, οι τεχνικές προδιαγραφές και ο απαραίτητος τεχνικός εξοπλισµός για την ίδρυση, ανάπτυξη και λειτουργία των
Μ.Η.Ν., η σύνθεση του απαραίτητου ιατρικού, νοσηλευτικού, λοιπού προσωπικού, οι αναγκαίες ειδικότητες καθώς και οι λεπτοµέρειες για τη διοικητική και επιστηµονική διεύθυνση των Μ.Η.Ν., το ωράριο λειτουργίας, ο τρόπος και η διαδικασία παραποµπής σε αυτές, καθώς και
κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια. Στην ίδια υπουργική
απόφαση καθορίζονται η διαδικασία, τα απαιτούµενα δικαιολογητικά και ο έλεγχος για τη χορήγηση βεβαίωσης
λειτουργίας στις Μ.Η.Ν. της περίπτ. (γ΄) της παρ. 1 του
παρόντος.
Με αποφάσεις του Υπουργού Υγείας, µετά από γνώµη
του ΚΕ.Σ.Υ. καθορίζονται τα δηµόσια νοσοκοµεία του
Ε.Σ.Υ. µε τα οποία διασυνδέονται επιστηµονικά οι
Μ.Η.Ν. των περιπτώσεων (α), (β) και (γ) της παρ. 1 του
παρόντος.
6. Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Υγείας, Εργασίας και Οικονοµικών ρυθµίζονται θέµατα που αφορούν
στη σύναψη συµβάσεων µεταξύ Μ.Η.Ν. και Ασφαλιστικών Φορέων.
7. Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Υγείας, Εργασίας και Οικονοµικών, µετά από γνώµη του ΚΕ.Σ.Υ., ρυθµίζονται θέµατα που αφορούν στην κοστολόγηση των ιατρικών πράξεων, βάσει των οποίων αποζηµιώνονται οι
Μ.Η.Ν.».
2. Όπου στις ως άνω περιπτώσεις απαιτείται έκδοση
απόφασης του Υπουργού Υγείας ή/και κοινή απόφαση
των συναρµοδίων Υπουργών, µετά από γνώµη του
ΚΕ.Σ.Υ., αυτή εκδίδεται εντός προθεσµίας δύο (2) µηνών
από την υποβολή του σχετικού αιτήµατος στο ΚΕ.Σ.Υ..
ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Ι.2.: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ Ε.Κ.Α.Β. ΜΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΠΟ ΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΤΟΥ Ε.Σ.Υ.
Α. Διαθεσιµότητα
1. Το σύνολο των υπαλλήλων των κλάδων ΔΕ Οδηγών,
ΔΕ Τεχνικού (ειδικότητας Οδηγών) και ΔΕ Πληρωµάτων
Ασθενοφόρων, οι οποίοι κατέχουν οργανικές ή προσωποπαγείς θέσεις στα νοσοκοµεία του Ε.Σ.Υ. τίθεται, αυτοδικαίως, από την ισχύ του παρόντος, σε καθεστώς διαθεσιµότητας µε ταυτόχρονη κατάργηση των θέσεων που
κατέχει. Οι ανωτέρω υπάλληλοι παραµένουν σε καθεστώς διαθεσιµότητας επί ένα (1) µήνα και εν συνεχεία,
µετατάσσονται/µεταφέρονται, µετά από αίτησή τους, µε
τους όρους και τις προϋποθέσεις των διατάξεων της παραγράφου Β, σε οργανικές θέσεις που συστήνονται για
τον σκοπό αυτό στον κλάδο ΔΕ Πληρωµάτων Ασθενοφόρων του Ε.Κ.Α.Β., όπως προβλέπεται µε την παρ. 4,

του άρθρου 17, του ν. 4224/2013 (A΄ 288). Στους υπαλλήλους που τίθενται σε καθεστώς διαθεσιµότητας καταβάλλονται τα τρία τέταρτα (3/4) των αποδοχών τους,
σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις. Κατά τη διάρκεια
της διαθεσιµότητας, εξακολουθούν να καταβάλλονται από τον φορέα προέλευσης οι προβλεπόµενες ασφαλιστικές εισφορές εργοδότη και ασφαλισµένου που αναλογούν για κύρια σύνταξη, επικουρική ασφάλιση, πρόνοια
και υγειονοµική περίθαλψη. Οι εισφορές αυτές, από τη
θέση του υπαλλήλου σε διαθεσιµότητα και για το χρονικό διάστηµα που αυτή διαρκεί, προσδιορίζονται στο 75%
των αποδοχών αυτού.
2. Στον κλάδο ΔΕ Πληρωµάτων Ασθενοφόρων του
Ε.Κ.Α.Β. δύναται να µεταταχθούν/µεταφερθούν, κατά
παρέκκλιση των κείµενων διατάξεων του άρθρου 8 του
Π.Δ. 348/96 (ΦΕΚ 229 Α΄), όπως έχει αντικατασταθεί µε
την υπ΄ αριθµόν Υ4δ/49901/4-7-02 (ΦΕΚ 860 Β΄) Κ.Υ.Α.,
υπάλληλοι νοσοκοµείων, αρµοδιότητας του Υπουργείου
Υγείας, των κλάδων ΔΕ Οδηγών, ΔΕ Τεχνικού (ειδικότητας Οδηγών) και ΔΕ Πληρωµάτων Ασθενοφόρων, οι οποίοι κατά την εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος
νόµου υπηρετούν στους αντίστοιχους κλάδους ή/και ειδικότητες και κατέχουν τα τυπικά προσόντα του άρθρου
20 και 21 του Π.Δ.50/2001 (ΦΕΚ 39 Α΄) και παρ. 13, άρθρο µόνο του Π.Δ. 347/03 (ΦΕΚ 315 Α΄).
Η µετάταξη/µεταφορά στο Ε.Κ.Α.Β. όσων εκ των ανωτέρω υπαλλήλων δεν κατέχουν την προβλεπόµενη επαγγελµατική άδεια οδήγησης (τουλάχιστον Γ΄ κατηγορίας) γίνεται σε αντίστοιχες των προσόντων που κατέχουν συνιστώµενες προσωποπαγείς θέσεις, οι οποίες
καταργούνται µετά την για οποιαδήποτε λόγο αποχώρηση των υπηρετούντων σε αυτές, µε ταυτόχρονη δέσµευση αντίστοιχων κενών οργανικών θέσεων, εφόσον υφίστανται κενές θέσεις.
3. Κατ΄ εξαίρεση των διατάξεων της υποπαραγράφου
1, τίθενται σε καθεστώς διαθεσιµότητας δέκα πέντε (15)
ηµερών όσοι εκ των ανωτέρω περιγραφοµένων υπαλλήλων εµπίπτουν στις ακόλουθες κοινωνικές κατηγορίες:
α) υπάλληλος που τελεί σε αναπηρία, σε ποσοστό
67% και άνω.
β) πολύτεκνος, κατά την έννοια των παρ. 1 έως 3, του
άρθρου πρώτου, του ν. 1910/1944 (Α΄ 229), όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 6, του ν. 3454/2006 (Α΄ 75) εφόσον τα τέκνα αυτού συνοικούν µε αυτόν και ανήκουν
στην κατηγορία των εξαρτώµενων µελών σύµφωνα µε
τον Κ.Φ.Ε., όπως αυτός ισχύει σήµερα.
γ) υπάλληλος του οποίου ο σύζυγος ή η σύζυγος ή τέκνο τελεί σε αναπηρία, σε ποσοστό 67% και άνω και ανήκει στην κατηγορία των εξαρτώµενων µελών, σύµφωνα µε τον Κ.Φ.Ε., όπως αυτός ισχύει σήµερα και του οποίου το ετήσιο συνολικό εισόδηµα του εξαρτώµενου
δεν ξεπερνά τις 12.000 €.
δ) υπάλληλος, ο οποίος δυνάµει νόµου ή δικαστικής αποφάσεως, ασκεί, κατ΄ αποκλειστικότητα, τη γονική µέριµνα τέκνου, συνοικεί µε αυτό και αυτό ανήκει στην κατηγορία των εξαρτώµενων µελών, σύµφωνα µε τον
Κ.Φ.Ε., όπως αυτός ισχύει σήµερα, εφόσον το συνολικό
ετήσιο εισόδηµα του εξαρτώµενου τέκνου δεν ξεπερνά
τις 12.000 €.
ε) υπάλληλος, ο οποίος έχει οριστεί δικαστικός συµπαραστάτης, δυνάµει δικαστικής απόφασης, συνοικεί µε
τον συµπαραστατούµενο και το συνολικό ετήσιο εισόδηµα του συµπαραστατούµενου δεν ξεπερνά τις 12.000 €.
στ) υπάλληλος, του οποίου ο σύζυγος ή η σύζυγος τί-
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θεται, δυνάµει του παρόντος, σε καθεστώς διαθεσιµότητας. Στην περίπτωση αυτή, µε κοινή αίτηση των συζύγων
προς την υπηρεσία προέλευσής τους δηλώνεται η προτίµηση υπαγωγής στις ευνοϊκότερες ρυθµίσεις της παρούσας παραγράφου υπέρ του ενός εκ των δύο συζύγων.
ζ) υπάλληλος, του οποίου ο σύζυγος ή η σύζυγος τελεί ήδη σε καθεστώς διαθεσιµότητας ή έχει απολυθεί,
κατά τα οριζόµενα στην παράγραφο 4, του άρθρου 90,
του ν. 4172/2013. Το γεγονός αυτό, κοινοποιείται προς
την υπηρεσία προέλευσης του υπαλλήλου που πρόκειται
να τεθεί, δυνάµει του παρόντος, σε καθεστώς διαθεσιµότητας, µε ευθύνη του και προκειµένου αυτός να υπαχθεί
στις ευνοϊκότερες ρυθµίσεις της παρούσας παραγράφου.
4. Οι διαπιστωτικές πράξεις για τη θέση σε καθεστώς
διαθεσιµότητας των ανωτέρω υπαλλήλων εκδίδονται από το όργανο διοίκησης του φορέα προέλευσης.
Β. Κινητικότητα
1. Οι αναφερόµενοι στις υποπαραγράφους 1 και 3, της
παραγράφου Α υπάλληλοι, που έχουν τεθεί σε καθεστώς
διαθεσιµότητας µετατάσσονται/µεταφέρονται, µε την ίδια εργασιακή σχέση, σε οργανικές θέσεις, που συστήνονται για το σκοπό αυτό, σύµφωνα µε τα οριζόµενα
στην υποπαράγραφο 1, της παραγράφου Α, κατόπιν αιτήσεων–δηλώσεών τους, περί αποδοχής της εν λόγω
θέσης. Οι ανωτέρω αιτήσεις – δηλώσεις υποβάλλονται
από τους ενδιαφεροµένους, εντός επτά (7) εργασίµων
ηµερών από την ηµεροµηνία έκδοσης των διαπιστωτικών
πράξεων της ως άνω υποπαραγράφου 3, της παραγράφου Α. Οι εν λόγω αιτήσεις – δηλώσεις, οι οποίες υπέχουν θέση υπεύθυνης δήλωσης του ν. 1599/1986 (Α᾽
75), υποβάλλονται από τους ενδιαφερόµενους στις αρµόδιες υπηρεσίες του Φορέα προέλευσής τους, οι οποίες µε ευθύνη τους τις διαβιβάζουν στην αντίστοιχη υπηρεσία του Ε.Κ.Α.Β., εντός τριών (3) ηµερών από τη λήξη
της προθεσµίας υποβολής.
2. Οι µετατασσόµενοι/µεταφερόµενοι ως άνω υπάλληλοι οφείλουν, αρχικά, να παρουσιαστούν στην αρµόδια
υπηρεσία του Φορέα υποδοχής την επόµενη εργάσιµη ηµέρα, από τη λήξη της διαθεσιµότητας σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις παραγράφους Α1) και Α3). Στην περίπτωση που ο µετατασσόµενος/µεταφερόµενος υπάλληλος
δεν παρουσιαστεί, µε δική του υπαιτιότητα, προκειµένου
να αναλάβει υπηρεσία, την επόµενη εργάσιµη ηµέρα από
τη δηµοσίευση της απόφασης µετάταξης/µεταφοράς, απολύεται αυτοδικαίως.
3. Σε περίπτωση µη εµπρόθεσµης υποβολής της σχετικής αίτησης–δήλωσης αποδοχής, ο υπάλληλος που έχει
τεθεί σε καθεστώς διαθεσιµότητας απολύεται αυτοδικαίως, µετά την πάροδο του προκαθορισµένου χρόνου των
υποπαραγράφων 1 και 3, της παραγράφου Α του παρόντος.
4. Οι πράξεις µετάταξης/µεταφοράς των εν λόγω υπαλλήλων εκδίδονται από το αρµόδιο όργανο διοίκησης
του Φορέα υποδοχής και ισχύουν από την επόµενη της
λήξης του ανά περίπτωση προβλεπόµενου στο παρόν
χρόνου διαθεσιµότητας.
ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Ι.3.: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 100 ΤΟΥ Ν. 4172/2013
1. Η παράγραφος 3 του άρθρου 100 του ν. 4172/2013
(Α΄ 167) , αντικαθίσταται ως εξής:

«3. Ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. δύναται να συµψηφίζει το παραπάνω
ποσό µε ισόποση οφειλή εντός του ίδιου ή/και του προηγούµενου έτους προς τους αναφερόµενους στην προηγούµενη παράγραφο ιδιώτες παρόχους για την παροχή
από αυτούς προς τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ., υπηρεσιών υγείας. Ο οριστικός και τελικός συµψηφισµός γίνεται µεταξύ επιστρεφόµενων ποσών από τους ιδιώτες παρόχους υπηρεσιών υγείας και εκκαθαρισµένων οφειλών του
Ε.Ο.Π.Υ.Υ..».
2. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 100 του
ν. 4172/2013 αντικαθίσταται ως εξής:
«Το ποσό της επιστροφής που οφείλει ο πάροχος υπολογίζεται επί των νοµίµων παραστατικών και συµψηφίζεται µε το ποσό που οφείλει να καταβάλει ο
Ε.Ο.Π.Υ.Υ. στον πάροχο, εντός του ίδιου ή/και του προηγούµενου έτους.».
ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Ι.4.: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ
ΤΟΥ Ν. 3918/2011
Στο τέλος της παρ. 12 του άρθρου 28 του ν. 3918/2011
(Α΄ 167) προστίθενται εδάφια ως εξής:
«Οι συµβάσεις των θεραπευτών ιατρών µε τον
Ε.Ο.Π.Υ.Υ., οι οποίες λήγουν την 30η.3.2014, παρατείνεται µέχρι και την 30η.6.2014. Με κοινές αποφάσεις των
Υπουργών Υγείας και Οικονοµικών καθορίζεται το ύψος
της αµοιβής τους και ο αριθµός των επισκέψεων των
συµβεβληµένων ιατρών.».
ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Ι.5.: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ
ΤΟΥ Ν. 4238/2014
To πρώτο και δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του
άρθρου 17 του ν. 4238/2014 (Α΄ 38) αντικαθίστανται ως
εξής:
«1. Εκ των υπαλλήλων των παραγράφων 1 και 2 του
προηγούµενου άρθρου, που έχουν τεθεί σε καθεστώς
διαθεσιµότητας οι ιατροί/οδοντίατροι, µόνιµοι και
Ι.Δ.Α.Χ., µετατάσσονται/µεταφέρονται αναδροµικά από
την ηµεροµηνία λήξης του χρόνου διαθεσιµότητας, µε
την ίδια εργασιακή σχέση, σε οργανικές θέσεις πλήρους
και αποκλειστικής απασχόλησης, που συνιστώνται για το
σκοπό αυτό, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παράγραφο
1 του προηγούµενου άρθρου, κατόπιν αιτήσεώς τους,
περί αποδοχής της εν λόγω θέσης, λαµβανοµένων υπόψη και των ρυθµίσεων της παρ. 18 του άρθρου 32 του
ν. 2190/1994, όπως ισχύει. Το λοιπό προσωπικό των ως
άνω παραγράφων 1 και 2 µετατάσσεται/µεταφέρεται, αναδροµικά από την ηµεροµηνία λήξης του χρόνου διαθεσιµότητας, µε την ίδια εργασιακή σχέση, κατόπιν αιτήσεώς τους, περί αποδοχής της εν λόγω θέσης. Η ισχύς των
προηγούµενων εδαφίων αρχίζει την 4η Μαρτίου 2014.».
ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Ι.6.: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ
45 ΤΟΥ ν. 3986/2011
Η παράγραφος 2 του άρθρου 45 του ν. 3986/2011 (Α΄
152) αντικαθίσταται ως εξής :
«2. Κατ΄ εξαίρεση των ανωτέρω διατάξεων, στα καζίνο και στα κέντρα διασκέδασης µε ζωντανή µουσική εµβαδού άνω των 300 τ.µ. Και στα καταστήµατα όπου νοµίµως διεξάγονται τυχερά παίγνια, µπορούν να δηµιουργούνται χώροι καπνιζόντων, οι οποίοι δεν επιτρέπεται να
υπερβαίνουν το ένα δεύτερο (1/2) του συνολικού εµβα-
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δού του καταστήµατος. Για τη δηµιουργία τέτοιων χώρων καταβάλλεται ετήσιο τέλος ποσού διακοσίων (200)
ευρώ ανά τετραγωνικό µέτρο. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Υγείας καθορίζονται οι ειδικότεροι όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας των χώρων καπνιζόντων, ο χρόνος καταβολής και η διαδικασία είσπραξης του ετήσιου τέλους και κάθε άλλο αναγκαίο θέµα για
την εφαρµογή των ανωτέρω διατάξεων.»
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΙΑ: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ
Ο.Α.Ε.Ε.

ΙΑ.1.:

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

ΓΙΑ

ΤΟΝ

1. Η παράγραφος 2 του άρθρου 15 του π.δ. 258/2005
περί Καταστατικού του Ο.Α.Ε.Ε. (Α΄ 316) όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Οι εισφορές καταβάλλονται από τους υπόχρεους
ασφαλισµένους µηνιαίως και µέχρι το τέλος του επόµενου µήνα εκείνου στον οποίο ανάγονται, διαφορετικά από την πρώτη ηµέρα του µεθεπόµενου µήνα καθίστανται
καθυστερούµενες και υπόκεινται σε επιβαρύνσεις, σύµφωνα µε τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις.
Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και ύστερα από γνώµη του Δ.Σ.
του Ο.Α.Ε.Ε. που εκδίδεται εντός διµήνου από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου, καθορίζονται ο χρόνος
έναρξης και κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή της παραγράφου αυτής.».
2. Στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 39 του
ν. 2084/1992 (Α΄ 165) όπως ισχύει, προστίθενται εδάφια
ως εξής:
«Σε περίπτωση που προκύπτει υποχρεωτική ασφάλιση
στο Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. και στον Ο.Α.Ε.Ε., ο ασφαλισµένος
υπάγεται υποχρεωτικά στον Ο.Α.Ε.Ε., για το σύνολο του
χρόνου της παράλληλης απασχόλησης, χωρίς δικαίωµα
επιλογής ασφαλιστικού οργανισµού, εφόσον ο χρόνος
ασφάλισης στο Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. υπολείπεται των εικοσιπέντε (25) ηµερών ασφάλισης ανά µήνα.
Πρόσωπα που εξαιρέθηκαν από την υποχρεωτική ασφάλιση του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. ή του Ο.Α.Ε.Ε. µε τις διατάξεις του άρθρου 39 του ν. 2084/1992, όπως αυτές ίσχυσαν µέχρι τη συµπλήρωσή τους από τις διατάξεις του
παρόντος, επανεξετάζονται µε τις διατάξεις του νόµου
αυτού µετά τη λήξη της χορηγηθείσας εξαίρεσής τους.
Εκκρεµείς αιτήσεις – ενστάσεις ενώπιον των αρµοδίων διοικητικών οργάνων που κρίνονται µετά τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου αντιµετωπίζονται σύµφωνα
µε τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου
αυτής.
Με Απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, ύστερα από γνώµη των ΔΣ των
ΟΑΕΕ και ΙΚΑ-ΕΤΑΜ που εκδίδεται εντός τριµήνου από
την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου, καθορίζονται
θέµατα αναγκαία για την υλοποίηση του παρόντος.».
3. Οι ορκωτοί ελεγκτές– λογιστές που είναι εγγεγραµµένοι στα µητρώα του Σώµατος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (Σ.Ο.Ε.Λ.) υπάγονται από τη 01.07.2014 στην υποχρεωτική ασφάλιση του Ο.Α.Ε.Ε..
Εξαιρούνται όσοι έχουν την 01.07.2014 εικοσιπέντε
(25) έτη ασφάλισης στο Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. ή έχουν θεµελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωµα. Με αίτησή τους, που υποβάλλεται εντός 6 µηνών από την έναρξη ισχύος του νό-

µου αυτού, δύνανται να εξαιρούνται από την ασφάλιση
στο Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. και να υπάγονται στην υποχρεωτική
ασφάλιση του Ο.Α.Ε.Ε..
ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΙΑ.2.: ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΕΙΣΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
1. Οι ασφαλιστικοί Οργανισµοί για την είσπραξη των
ληξιπρόθεσµων ασφαλιστικών εισφορών κατά την έννοια του τρίτου εδαφίου της παραγράφου 3 του άρθρου
101 του ν. 4172/2013 (Α΄176) παρακρατούν, κατά παρέκκλιση των διατάξεων της παραγράφου 3 του άρθρου 14
του ν. 3614/2007 (Α΄ 267) όπως ισχύει, τα οφειλόµενα
ποσά από τις πάσης φύσεως καταβολές, πληρωµές, επιδοτήσεις, αποζηµιώσεις, επιχορηγήσεις και δανειοδοτήσεις που καταβάλλονται από το Δηµόσιο, τους φορείς
του Δηµοσίου, ν.π.δ.δ., ν.π.ι.δ. και Α.Ε. του Δηµόσιου τοµέα, κατ΄ ανώτατο όριο µέχρι του ύψους οφειλών που αντιστοιχούν στις ετήσιες ασφαλιστικές εισφορές του οικείου φορέα.
Οι ασφαλιστικοί οργανισµοί εντός του πρώτου δεκαηµέρου εκάστου µηνός αποστέλλουν στην ΗΔΙΚΑ ηλεκτρονικά αρχεία οφειλετών (φυσικών προσώπων) ληξιπρόθεσµων ασφαλιστικών εισφορών.
Το Δηµόσιο, οι φορείς του Δηµοσίου, νπδδ, νπιδ, και
Α.Ε του Δηµόσιου τοµέα που καταβάλλουν πάσης φύσεως, πληρωµές, επιδοτήσεις, αποζηµιώσεις, επιχορηγήσεις και δανειοδοτήσεις, αποστέλλουν δέκα ηµέρες (10)
πριν την ηµεροµηνία πληρωµής τα ηλεκτρονικά αρχεία
των δικαιούχων των ανωτέρω καταβολών στην
ΗΔΙΚΑ.ΑΕ.
Η ΗΔΙΚΑ Α.Ε. για λογαριασµό των ασφαλιστικών οργανισµών και των φορέων που καταβάλλουν επιδοτήσεις και αποζηµιώσεις, διασταυρώνει εντός δεκαηµέρου
τα ανωτέρω αρχεία και αποστέλλει στα χρηµατοπιστωτικά Ιδρύµατα (απευθείας ή µέσω του Συστήµατος Πληρωµών ΔΙΑΣ) τα ποσά προς πίστωση των δικαιούχων, αφού
έχει γίνει η παρακράτηση των οφειλών στους ασφαλιστικούς οργανισµούς. Επίσης, αποστέλλει στο Σύστηµα
Πληρωµών ΔΙΑΣ τα ποσά των οφειλών προς τους ασφαλιστικούς οργανισµούς τα οποία παρακρατήθηκαν τα οποία στη συνέχεια µεταφέρονται σε πίστωση των λογαριασµών των ασφαλιστικών οργανισµών.
2. Ποσά που προέρχονται από επιστροφές φόρου προστιθέµενης αξίας και φόρου εισοδήµατος, για τα οποία
έχει εκδοθεί και εκκαθαριστεί το σχετικό ατοµικό φύλλο
έκπτωσης, συµψηφίζονται υποχρεωτικά µε οφειλές
προς τους Οργανισµούς Κοινωνικής Ασφάλισης και αποδίδονται υπέρ των οικείων ασφαλιστικών οργανισµών.
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, καθορίζονται οι προϋποθέσεις, η διαδικασία του συµψηφισµού,
ο τρόπος απόδοσης των ποσών στον οικείο ασφαλιστικό
οργανισµό καθώς και κάθε άλλο ειδικό θέµα ή λεπτοµέρεια σχετικά µε την εφαρµογή της παρούσας παραγράφου.
3. Α. Το άρθρο 39 του ν. 4052/2012 (Α΄ 41) αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 39
Οικονοµικό σύστηµα λειτουργίας
1. Το ΕΤΕΑ λειτουργεί για όσους ασφαλίζονται για
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πρώτη φορά από 1.1.2014 µε βάση το διανεµητικό σύστηµα προκαθορισµένων εισφορών µε νοητή κεφαλαιοποίηση. Το ίδιο σύστηµα εφαρµόζεται και για τους ασφαλισµένους µέχρι 31.12.2013 για το χρόνο ασφάλισης από 1.1. 2015 και εφεξής.
2. Οι ασφαλιστικές εισφορές που καταβάλλονται για
κάθε ασφαλισµένο των κατηγοριών αυτών τηρούνται σε
ατοµικές µερίδες από 1.1.2014».
Β. Η παράγραφος 3 του άρθρου 42 του ν. 4052/2012 (Α
41) αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Για τους ασφαλισµένους µέχρι 31.12.2013, οι οποίοι συνταξιοδοτούνται µετά την 1.1.2015, το ποσό της
σύνταξης αποτελείται από το άθροισµα δύο τµηµάτων:
α) το τµήµα σύνταξης που αντιστοιχεί στο χρόνο ασφάλισής τους έως 31-12-2014 υπολογίζεται σύµφωνα
µε τις οικείες καταστατικές διατάξεις και τη γενικότερη
νοµοθεσία, όπως ισχύουν,
β) το τµήµα της σύνταξης που αντιστοιχεί στο χρόνο
ασφάλισής τους από 1.1.2015 και εφεξής υπολογίζεται
σύµφωνα µε τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του
άρθρου αυτού».
Γ. Το ποσό της καταβαλλόµενης σύνταξης του ΕΤΕΑ
διαµορφώνεται από 1-7-2014 σύµφωνα µε τον συντελεστή βιωσιµότητας που προβλέπεται από τις διατάξεις
της περ. δ της παρ.1 του άρθρου 42 του ν. 4052/2012.
Δ. Από 1.1.2015 οι φορείς, τοµείς και κλάδοι Επικουρικής ασφάλισης αρµοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, οι αντίστοιχοι Τοµείς του Ταµείου Επικουρικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Απασχολούµενων στα Σώµατα Ασφαλείας (ΤΕΑΠΑΣΑ) αρµοδιότητας του Υπουργείου Δηµόσιας Τάξης
και Προστασίας του Πολίτη λειτουργούν µε βάση το διανεµητικό σύστηµα προκαθορισµένων εισφορών µε νοητή
κεφαλαιοποίηση και οι ασφαλιστικές εισφορές που καταβάλλονται για κάθε ασφαλισµένο τηρούνται σε ατοµικές µερίδες. Από την ίδια ηµεροµηνία οι διατάξεις του
άρθρου 42 του
ν. 4052/2012 (Α΄41), όπως ισχύει, έχουν ανάλογη εφαρµογή και στους εν λόγω φορείς, τοµείς και κλάδους.
Ε. Το Μετοχικό Ταµείο Πολιτικών Υπαλλήλων (ΜΤΠΥ)
αρµοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, καθώς και τα Μετοχικά Ταµεία
Στρατού, Αεροπορίας και Ναυτικού αρµοδιότητας του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας υποβάλλουν υποχρεωτικά
κάθε έτος στην Εθνική Αναλογιστική Αρχή (Ε.Α.Α) αναλογιστική µελέτη και οικονοµικές καταστάσεις για έλεγχο βιωσιµότητας. Οι αυξοµειώσεις των παροχών διενεργούνται µε απόφαση του οικείου Δ.Σ. µετά από σύµφωνη
γνώµη της Ε.Α.Α..
ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΙΑ.3. : ΜΕΙΩΣΗ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
1. Α. Από 1.7.2014 καταργούνται:
α. Η προβλεπόµενη από τη διάταξη της περίπτωσης α
της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του ν.δ. 3868/1958
(Α΄178) εργοδοτική εισφορά 1%.
β. Η προβλεπόµενη από τη διάταξη της περίπτωσης β
της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του ν.δ. 3868/1958

(Α΄178) εργατική εισφορά 1%.
γ. Η προβλεπόµενη από τη διάταξη της παραγράφου 2
του άρθρου 1 του ν. 2054/1952 (Α΄ 96) ειδική εισφορά
1% για την επιδότηση των στρατευµένων µισθωτών, όπως αντικαταστάθηκε µε τη διάταξη της παραγράφου 5
του άρθρου 3 του ν. 2336/1995 (Α΄189).
δ. Τα άρθρα 1,2,3 παράγραφος 1 περίπτωση γ΄ και παράγραφοι 2 και 3, τα άρθρα 4 έως και 11 και το άρθρο 13
του ν.δ. 3868/1958 (Α΄ 178) καθώς και οι κανονιστικές
πράξεις που εκδόθηκαν δυνάµει των ως άνω άρθρων.
ε. Με την κατάργηση των ανωτέρω εισφορών καταργούνται οι αντίστοιχες παροχές που καλύπτονταν από
τους σχετικούς πόρους. Για το έτος 2014 θα καταβληθεί
το ήµισυ του προβλεπόµενου, µε τις διατάξεις του
ν.δ. 3868/1958 (Α΄ 178), ποσού οικογενειακών επιδοµάτων.
Β. Από 1.7.2014 οι προβλεπόµενοι στο άρθρο 1 παράγραφος 2 του νόµου 2434/1996 (Α΄ 188) πόροι του ΛΑΕΚ, σύµφωνα και µε τις διατάξεις των άρθρων 14 και 15
του νόµου 2224/1994 (Α΄112), οι οποίοι αποτελούν πόρους του Ενιαίου Λογαριασµού για την Εφαρµογή Κοινωνικών Πολιτικών (ΕΛΕΚΠ) σύµφωνα µε την περίπτωση
α΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 34 του νόµου
4144/2013 (Α΄ 88) διαµορφώνονται από ποσοστό 0,81%,
σε ποσοστό 0,46% ως εξής:
α. Εργοδοτική εισφορά 0,24% υπέρ του Ειδικού Λογαριασµού Προγραµµάτων Επαγγελµατικής Κατάρτισης
και Εκπαίδευσης (Ε.Λ.Π.Ε.K.Ε.), σύµφωνα µε το άρθρο
14 του νόµου 2224/1994 (Α΄ 122).
β. Εργοδοτική εισφορά 0,12% υπέρ του Ειδικού Κοινού Λογαριασµού Ανεργίας (Ε.Κ.Λ.A.), σύµφωνα µε το
άρθρο 15 του νόµου 2224/1994 (Α΄ 122).
γ. Εισφορά εργαζοµένου 0,10% υπέρ του Ειδικού Κοινού Λογαριασµού Ανεργίας (Ε.Κ.Λ.A.), σύµφωνα µε το
άρθρο 15 του νόµου 2224/1994 (Α΄ 122).
Γ. Από 1.7.2014 η εισφορά εργοδότη του άρθρου 25
παρ. 1 του α.ν. 1846/1951 (Α΄179), όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει µε το άρθρο 2 παρ. 1 του ν.δ. 465/1970
(Α΄57), υπέρ του κλάδου παροχών ασθένειας και µητρότητας σε χρήµα σε βάρος του εργοδότη καθορίζεται σε
ποσοστό 0,25%.
2. Α. Aπό 1.1.2015 καταργούνται οι διατάξεις:
α. του πρώτου εδαφίου του άρθρου 5 του ν. 1878/1944
(Α΄ 217) υπέρ του Ταµείου Αλληλοβοηθείας Υπαλλήλων
Εθνικού Τυπογραφείου (ΤΑΠΕΤ),
β. των περιπτώσεων 6, 7, 8 και 9 του άρθρου 10 της υπουργικής απόφασης 4888.6598/8-2-1928 (παράρτηµα
26) που εκδόθηκε κατ΄ εξουσιοδότηση του άρθρου 5 του
νόµου 2868/1922 (Α΄119) και των περιπτώσεων δ΄, ε΄
και στ΄ της παρ. 1 του άρθρου 13 του π.δ/τος 142/1996
(Α΄109) υπέρ του Τοµέα Πρόνοιας Προσωπικού ΟΛΘ του
Ταµείου Προνοίας Ιδιωτικού Τοµέα (ΤΑΠΙΤ),
γ. του ν.δ. 1924/1942 (Α΄274), που κυρώθηκε µε την
324/30.5.1946 (Α΄183) Πράξη του Υπουργικού Συµβουλίου, και της υπουργικής απόφασης Φ80000/
19898/875/29.9.2008 (Β΄2132), υπέρ του Ενιαίου Ταµείου Επικουρικής Ασφάλισης (ΕΤΕΑ-τ.ΕΤΕΑΜ) και του Τοµέα Πρόνοιας Προσωπικού Εταιρειών Τσιµέντων του ΤΑΠΙΤ,
δ. των περιπτώσεων β΄και γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 3
του ν. 1726/1944 (Α΄190), όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 30 παρ. 1 του ν. 2262/1952 (Α΄286) και της υπουργικής απόφασης Β/20102/17823/71/1.8.2008 (Β΄1621) κα-
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τά το µέρος που αφορά τους ανωτέρω πόρους υπέρ του
ΕΤΕΑ (τ. ΤΑΔΚΥ) και του Τοµέα Πρόνοιας Δηµοτικών και
Κοινοτικών Υπαλλήλων του Ταµείου Πρόνοιας Δηµοσίων
Υπαλλήλων (ΤΠΔΥ),
ε. των περιπτώσεων β΄ και γ΄ της παρ. 4 του άρθρου
δέκατου έβδοµου του ν. 3607/2007 (Α΄245), και της υπουργικής απόφασης Φ30215/81/3/16.2.2010 (Β΄160) υπέρ του Τοµέα Πρόνοιας Ορθόδοξου Εφηµεριακού Κλήρου Ελλάδος (ΤΠΟΕΚΕ) του ΤΠΔΥ,
στ. της παρ. 2 του άρθρου 14 του ν. 3557/2007
(Α΄100), και της υπουργικής απόφασης Κ1-141/3.2.2009
(Β΄198) υπέρ του Τοµέα Πρόνοιας Προσωπικού Εµπορικών, Επαγγελµατικών, Βιοτεχνικών Επιµελητηρίων του
Κράτους (ΕΒΕΒΕΚ) του ΤΠΔΥ,
ζ. του άρθρου µόνου του ν. 1114/1944 (Α΄12) που κυρώθηκε µε την 324/30.5.1946 (Α΄183) Πράξη του Υπουργικού Συµβουλίου υπέρ του Ενιαίου Ταµείου Επικουρικής
Ασφάλισης (τ. ΕΤΕΑΜ- ΤΕΑΕΥΕΕΟ),
η. της παρ. 2 του άρθρου 8 του ν. 678/1977 (Α΄246) υπέρ του Ενιαίου Ταµείου Επικουρικής Ασφάλισης (τ. ΕΤΕΑΜ - ΤΕΑΕΥΕΕΟ),
θ. των παραγράφων 5 β και 7 του άρθρου 3 του
α.ν. 2276/1940 (Α΄117), και της παρ. 2 της υπουργικής απόφασης Φ80000/18926/832/1.9.2008 (Β΄1621) υπέρ
του Κλάδου Κύριας Σύνταξης του ΟΑΕΕ, του ΕΤΕΑ (τ. ΕΤΕΑΜ-ΤΑΠΕΑΠΙ) και του Τοµέα Πρόνοιας Προσωπικού
Ιπποδροµιών του ΤΑΠΙΤ,
ι. της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του α.ν. 1740/1939
(Α΄197) και του άρθρου 1 του ν.δ. 1068/1942 (Α΄42) υπέρ
του ΕΤΕΑ (τ. ΕΤΕΑΜ - ΤΕΑΠΕΥΔΑΠ),
ια. των περιπτώσεων ζ, η, θ και ι του άρθρου 3 του ν.δ.
906/1941 (Α΄459), όπως αντικαταστάθηκαν µε το άρθρο
9 του Καταστατικού του τ. ΤΕΑΧ (Β’ 42/1943) και την
Υ.Α. Φ114/1134/12.11.2001 (Β΄1449) υπέρ του ΕΤΕΑ (τ.
ΤΕΑΙΤ-ΤΕΑΧ),
ιβ. του άρθρου 43 του ν. 1959/1991 (Α΄ 123) υπέρ του
ΕΤΕΑ (τ. ΤΕΑΔΥ),
ιγ. της παρ. 3 του άρθρου 7 του ν. 2286/1995 (Α΄ 19)
κράτησης υπέρ του δηµοσίου και του ΕΤΕΑ (τ. Ταµείου
Αρωγής Υπαλλήλων Υπουργείου Εµπορίου -ΤΕΑΔΥ),
ιδ. της περίπτωσης ε΄ του άρθρου 5 του ν. 980/1942
(Α΄ 24), όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ. 1 του άρθρου 55 του ν. 3518/2006 (Α΄272) και του πρώτου εδαφίου της παρ.19 του άρθρου 13 του ν. 3050/2002 (Α΄ 214)
όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ. 2 του άρθρου 55 του
ν. 3518/2006 υπέρ του ΕΤΕΑ (τ. ΤΕΑΠΟΚΑ),
ιε. της περίπτωσης α΄ της παρ. 5 του άρθρου 3 του
ν. 2160/1993 (Α΄118) υπέρ του ΕΤΕΑ (τ. ΤΕΑΠΕΡΤΤ),
ιστ. της περίπτωσης γ της παραγράφου 1 και της προβλεπόµενης για τους µη µετόχους κράτησης 1% της
παρ.2 του άρθρου 3 του ν.δ.1050/1942 (Α΄36) σε συνδυασµό µε τις διατάξεις της περ. γ της παρ.1 του άρθρου
26 και του άρθρου 27 του π.δ.422/1981 (Α΄114), καθώς
και του άρθρου 5 του ν.δ.1050/1942 και της παρ. Α΄ του
άρθρου 22 του π.δ. 422/1981 (Α΄114) υπέρ του Μετοχικού Ταµείου Πολιτικών Υπαλλήλων (ΜΤΠΥ),
ιζ. των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 6 του
ν. 2452/1996 (Α΄ 283) υπέρ του Μετοχικού Ταµείου Πολιτικών Υπαλλήλων (ΜΤΠΥ),
ιη. των παρ. 1 και 2 του άρθρου 4 του ν. 663/1977 (Α΄
215), όπως τροποποιήθηκαν µε τις διατάξεις του άρθρου
24 του ν. 2145/1993 (Α΄ 88), καθώς και του έκτου εδαφί-

ου του άρθρου 14 του π.δ. 258/2005, όπως ισχύει, υπέρ
του ΟΑΕΕ σχετικά µε έσοδα εκ ποσοστού επί των προστίµων, χρηµατικών ποινών, δικαστικών εξόδων και των
µετατροπών σε χρήµα
ιθ. των περιπτώσεων β΄, γ΄, δ΄ και ιστ΄ της παρ. 1 του
άρθρου 7 του α.ν. 2326/1940 (Α΄145) υπέρ του ΕΤΑΑ –
ΤΣΜΕΔΕ,
κ. της περίπτωσης ε΄ του άρθρου 8 του α.ν. 1563/1650
(Α 254), όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 1 του ν.δ.
2906/1954 (Α΄155) υπέρ του Αυτόνοµου Οικοδοµικού
Οργανισµού Αξιωµατικών του Στρατού Ξηράς, Θαλάσσης και Αέρος (ΑΟΟΑ)
κα. της παρ. 3 του άρθρου 6 του ν.δ. 3348/1955 (Α΄
242) υπέρ του ΕΤΑΑ –ΤΣΑΥ,
κβ. του άρθρου 13 παρ. 5 του ν. 2042/1992 (Α΄ 75 ) και
των κατ΄ εξουσιοδότηση της διάταξης αυτής υπουργικών
αποφάσεων
3422/1-3-1993
(Β΄690)
και
2313.5/35/1993 (Β΄846), του άρθρου 39 παρ. 2 περ. ζ΄
του ν. 2008/1992 (Α΄ 16), όπως συµπληρώθηκε µε το άρθρο 13 του ν. 2042/1992 και αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 13 του ν. 3569/2007 (Α΄ 122), του ν.δ. 718/1970 (Α΄
241) σε συνδυασµό µε το άρθρο 16 παρ. 14 του
ν. 3170/1955 (Α΄ 76), του άρθρου 176 του ν.δ. 187/1973
(Α΄ 261), της παρ. 2 του άρθρου 6 του ν. 2399/1996 (Α΄
90), όπως ισχύει µετά την αντικατάστασή της µε το άρθρο 2 παρ. 5 του ν. 2575/1998 (Α΄23 ) και του άρθρου 2
παρ. 2 του π.δ. 242/2003 (Α΄ 219) υπέρ του Ναυτικού Αποµαχικού Ταµείου (ΝΑΤ),
κγ. των περιπτώσεων α και β της παρ.1 του άρθρου 15
του ν.δ.135/1946 (Α΄299) και του άρθρου 2 της υπουργικής απόφασης 131/3/1780 (Β΄1088/1974), όπως έχει
τροποποιηθεί και ισχύει, υπέρ του Τοµέα Επικουρικής Ασφάλισης Αρτοποιών του Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης του ΟΑΕΕ,,
κδ. της παρ.15 του άρθρου 17 του ν. 3144/2003 (Α΄
111) υπέρ του τέως Ταµείου Επικουρικής Ασφάλισης
Προσωπικού Εταιρειών Πετρελαιοειδών (ΤΕΑΠΕΠ) και
της παρ.3 του άρθρου 19 της υπουργικής απόφασης
Φ51020/5358/123/21.2.2013 (Β΄409),
κε. της παραγράφου α΄ του άρθρου 4 του ν.δ. 1070/
1942 (Α΄43) και της παραγράφου 3 της υπουργικής απόφασης 37068/Σ.1202/3.11.1943 (Β΄198) υπέρ του τέως
Ταµείου Επικουρικής Ασφάλισης Ασφαλιστών και Προσωπικού Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων (ΤΕΑΑΠΑΕ) και
της υποπαραγράφου 1.1. της παρ.1 του άρθρου 8 της υπουργικής απόφασης Φ.51020/4883/105/21-2-2013
(Β΄411).
Β. Από 1.01.2015, ο προβλεπόµενος πόρος της περίπτωσης β΄ της παρ.3 του άρθρου 149 του ν. 3655/2008
(Α 58) υπέρ ΑΚΑΓΕ, αντικαθίσταται µε ετήσια επιχορήγηση µέσω πιστώσεων του Κρατικού Προϋπολογισµού ισόποση του εισπραττοµένου πόρου.
Από 1.01.2015 οι προβλεπόµενες µη ανταποδοτικές
χρεώσεις ή αποδόσεις του άρθρου 11 του ν. 4169/1961
(Α΄81), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και του έβδοµου
εδαφίου του άρθρου 14 του π.δ. 258/2005, όπως ισχύει,
σχετικά µε έσοδα από πάγια τέλη χαρτοσήµου (ν.δ.
4435/1964, Α΄217), όπως καθορίζονται µε το άρθρο 59
του ν. 2084/1992 (Α΄165) υπέρ του ΟΑΕΕ, αντικαθίστανται µε ετήσια επιχορήγηση µέσω πιστώσεων του Κρατικού Προϋπολογισµού ισόποση των εισπραττοµένων πόρων.
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ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΙΑ.4.: ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
1. Η περίπτωση β) του άρθρου 116 του ν. 4052/2012
(Α΄41) αντικαθίσταται ως εξής:
«β) όταν ο έµµεσος εργοδότης το προηγούµενο τρίµηνο είχε πραγµατοποιήσει απολύσεις εργαζοµένων της ίδιας ειδικότητας για οικονοµοτεχνικούς λόγους ή το
προηγούµενο εξάµηνο οµαδικές απολύσεις ιδίων ειδικοτήτων.».
2. Η περίπτωση ε) του άρθρου 116 του ν. 4052/2012 αντικαθίσταται ως εξής:
«ε) όταν ο απασχολούµενος υπάγεται στις ειδικές διατάξεις περί ασφαλίσεων εργατοτεχνιτών οικοδόµων, εξαιρουµένων των εργατοτεχνιτών οικοδόµων που απασχολούνται σε έργα αρχικού προϋπολογισµού
10.000.000,00 € και άνω, τα οποία χρηµατοδοτούνται ή
συγχρηµατοδοτούνται από εθνικούς πόρους και διεξάγονται µετά από παραχώρηση ή εργολαβία για λογαριασµό του Δηµοσίου, ΝΠΔΔ, ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθµού, δηµόσιων, δηµοτικών και κοινοτικών επιχειρήσεων δηµόσιας
ή κοινής ωφέλειας και γενικά επιχειρήσεων και οργανισµών του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα, όπως αυτός καθορίζεται από την κάθε φορά ισχύουσα νοµοθεσία. Για
τους απασχολούµενους οικοδόµους σε έµµεσο εργοδότη µε σύµβαση προσωρινής απασχόλησης υπόχρεος υποβολής Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης (Α.Π.Δ.) και
καταβολής των αναλογουσών ασφαλιστικών εισφορών
στους οικείους φορείς κοινωνικής ασφάλισης είναι η Επιχείρηση Προσωρινής Απασχόλησης (Ε.Π.Α.).»
3. Η παράγραφος 3 του άρθρου 122 του ν. 4052/2012
καταργείται.
4. Η παράγραφος 1 του άρθρου 124 του ν. 4052/2012
αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Για την παροχή εργασίας µε τη µορφή της προσωρινής απασχόλησης απαιτείται η προηγούµενη έγγραφη
σύµβαση εργασίας ορισµένου ή αορίστου χρόνου. Η
σύµβαση καταρτίζεται µεταξύ της Ε.Π.Α. (άµεσος εργοδότης) και του µισθωτού και σε αυτήν πρέπει απαραιτήτως να αναφέρονται οι όροι εργασίας και η διάρκειά της,
οι όροι παροχής της εργασίας στον ή στους έµµεσους
εργοδότες, οι όροι αµοιβής και ασφάλισης του µισθωτού
καθώς και κάθε άλλο στοιχείο το οποίο, κατά την καλή
πίστη και τις περιστάσεις, πρέπει να γνωρίζει ο µισθωτός
αναφορικά µε την παροχή της εργασίας του.
Οι αποδοχές του µισθωτού που δεν παρέχει εργασία
σε έµµεσο εργοδότη δεν µπορεί να είναι κατώτερες από
τις προβλεπόµενες στον εκάστοτε νοµοθετικώς καθορισµένο νόµιµο κατώτατο µισθό και κατώτατο ηµεροµίσθιο
για τους εργαζόµενους ιδιωτικού δικαίου όλης της χώρας.
Εάν κατά το χρόνο κατάρτισης της σύµβασης αυτής
δεν είναι δυνατή η µνεία του συγκεκριµένου έµµεσου
εργοδότη ή ο προσδιορισµός του χρόνου, που θα προσφέρει σε αυτόν την εργασία του, θα πρέπει να αναφέρεται στη σύµβαση το πλαίσιο των όρων και των συνθηκών για την παροχή εργασίας σε έµµεσο εργοδότη.».
5. Η παράγραφος 3 του άρθρου 124 του ν. 4052/2012
αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Με σύµβαση, που καταρτίζεται εγγράφως µεταξύ
της Ε.Π.Α. και του έµµεσου εργοδότη, ορίζονται ειδικότερα τα του τρόπου αµοιβής και ασφάλισης του εργαζο-

µένου για το χρόνο που ο µισθωτός προσφέρει τις υπηρεσίες του στον έµµεσο εργοδότη. Ο έµµεσος εργοδότης πρέπει να προσδιορίζει, πριν τεθεί στη διάθεση του ο
εργαζόµενος µε τη σύµβαση, τα απαιτούµενα επαγγελµατικά προσόντα ή ικανότητες, την ειδική ιατρική παρακολούθηση και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της προς κάλυψη θέσης εργασίας. Οφείλει επίσης να επισηµαίνει
τους µεγαλύτερους ή ιδιαίτερους κινδύνους που έχουν
σχέση µε τη συγκεκριµένη εργασία. Η Ε.Π.Α. υποχρεούται να γνωστοποιήσει τα στοιχεία αυτά στους µισθωτούς.»
ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΙΑ.5.: ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ
ΚΑΙ ΜΕΙΩΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 18 του ν.1082/1980
(Α΄ 250) αντικαθίσταται ως εξής:
«1.Φυσικά ή νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου υποχρεούνται, κατά την εξόφληση των αποδοχών του προσωπικού να χορηγούν εκκαθαριστικό σηµείωµα, ή σε περίπτωση εφαρµογής µηχανογραφικού συστήµατος, ανάλυση µισθοδοσίας. Οι πάσης φύσεως αποδοχές του προσωπικού και οι επ΄ αυτών κρατήσεις θα πρέπει να απεικονίζονται αναλυτικά. Δεν απαιτείται υπογραφή του εργαζόµενου σε αποδεικτικό χορήγησης του εκκαθαριστικού σηµειώµατος.
Η παραβίαση της ανωτέρω υποχρέωσης του εργοδότη
συνεπάγεται τις διοικητικές κυρώσεις του άρθρου 24 του
ν. 3996/2011 (Α΄170), όπως ισχύει.»
2. Η παράγραφος 3 του άρθρου 4 του α.ν. 539/1945
(Α΄ 229), όπως ισχύει αντικαθίσταται ως εξής:
«3 α. Κάθε εργοδότης οφείλει να τηρεί ειδικό βιβλίο,
το οποίο δύναται να είναι και σε µορφή µηχανογραφηµένων σελίδων.
Το ειδικό βιβλίο ή οι µηχανογραφηµένες σελίδες πρέπει να φέρουν τα στοιχεία της επιχείρησης, την ένδειξη
«Βιβλίο αδειών» και να περιλαµβάνει τις παρακάτω στήλες:
Ονοµατεπώνυµο µισθωτών, ηµεροµηνία πρόσληψης,
αριθµός δικαιούµενων ηµερών αδείας, χρονολογία έναρξης και λήξης χορηγηθείσας αδείας, αποδοχές αδείας,
επίδοµα αδείας. Ειδικώς, οι αποδοχές αδείας και το επίδοµα αδείας συµπληρώνονται στο σύνολό τους µέχρι το
τέλος του σχετικού ηµερολογιακού έτους λήψης της κανονικής άδειας.
Τα ανωτέρω στοιχεία πρέπει να είναι στη διάθεση των
Επιθεωρητών Εργασίας του Σ.ΕΠ.Ε. που ασκούν τον έλεγχο και την εποπτεία της εφαρµογής του παρόντος.
β. Ο εργοδότης υποχρεούται να γνωστοποιεί ηλεκτρονικά στο πληροφοριακό σύστηµα του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας ΣΕΠΕ-ΟΑΕΔΙΚΑ-ΕΤΑΜ, µε την ονοµασία «ΕΡΓΑΝΗ», εντός του µηνός Ιανουαρίου, στοιχεία των εργαζοµένων που έλαβαν
την ετήσια άδεια και το επίδοµα αδείας κατά το προηγούµενο ηµερολογιακό έτος.
Σε περίπτωση µη τήρησης της υποχρέωσης αυτής επιβάλλονται από τα αρµόδια ελεγκτικά όργανα, σε βάρος
του εργοδότη, κυρώσεις, σύµφωνα µε το άρθρο 24 του
ν. 3996/2011 (Α΄170) όπως ισχύει.
Με Υπουργική Απόφαση δύναται να ρυθµίζεται κάθε όρος και αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή της παρούσης.»
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ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΙΑ.6.: ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ
ΤΗΡΗΣΗΣ ΑΡΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ
1. Με αποφάσεις του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Πρόνοιας, οι οποίες εκδίδονται µετά από
γνωµοδότηση του Συµβουλίου Υγείας και Ασφάλειας
των Εργαζοµένων (ΣΥΑΕ) του άρθρου 26 του Κώδικα
Νόµων για την Υγεία και Ασφάλεια των Εργαζοµένων
που κυρώθηκε µε το άρθρο Πρώτο του ν. 3850/2010,
µπορεί να προσδιορίζονται για τις οικοδοµικές εργασίες,
τις εργασίες σε εργοτάξια οικοδοµών και πάσης φύσεως
έργων αρµοδιότητας πολιτικού µηχανικού για τα προσωρινά ή κινητά εργοτάξια και ειδικότερα πριν από την έναρξη του έργου, κατά την διάρκεια εκτέλεσης και µετά
το πέρας του έργου, θέµατα που αφορούν ιδίως:
Α. Τον τρόπο συµπλήρωσης ή ενδεχόµενης θεώρησης
ή αναπροσαρµογής εντύπων ή βιβλίων ή µελετών καθώς
και τη διατήρηση και φύλαξή τους, τις προϋποθέσεις ενοποίησης των εντύπων, τη σχετική γνωστοποίηση στις
αρµόδιες επιθεωρήσεις εργασίας, τον τρόπο υποβολής
των σχετικών πληροφοριών ή τη διαδικασία της γνωστοποίησης, τη σχετική ενηµέρωση των απασχολούµενων
και κάθε άλλη σχετική λεπτοµέρεια. Οι ρυθµίσεις αναλυτικότερα αφορούν:
α. Το Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας (ΣΑΥ), π.δ.
305/1996 (Α΄ 212), άρθρο 3, παράγραφος 3.
β. Τον Φάκελο Ασφάλειας και Υγείας (ΦΑΥ), π.δ.
305/1996, άρθρο 3, παράγραφος 3.
γ. Την εκ των προτέρων γνωστοποίηση, π.δ. 305/1996,
άρθρο 3, παράγραφος 12.
δ. Την εκτίµηση κινδύνου, ν. 3850/2010 (Α΄ 84), άρθρο
43, παράγραφος 1, περίπτωση (α).
ε. Το Ηµερολόγιο Μέτρων Ασφάλειας (ΗΜΑ), υ.α.
130646/1984 (154 Β΄) και π.δ. 305/1996, άρθρο 3 παράγραφος 14.
στ. Το ειδικό βιβλίο ατυχηµάτων, ν. 3850/2010, άρθρο
43, παράγραφος 2, περίπτωση (β).
ζ. Τον κατάλογο των εργατικών ατυχηµάτων που είχαν
ως συνέπεια για τον εργαζόµενο ανικανότητα εργασίας
µεγαλύτερη των τριών εργάσιµων ηµερών, ν. 3850/2010
(Α΄ 84), άρθρο 43, παράγραφος 2, περίπτωση (γ).
η. Το βιβλίο υποδείξεων τεχνικού ασφάλειας και ιατρού εργασίας, ν. 3850/2010, άρθρο 14 παράγραφος 1
και άρθρο 17 παράγραφος 1.
θ. Τις οδηγίες συναρµολόγησης, π.δ. 778/1980 (193
Α΄) άρθρο 13 παράγραφος 7.
ι. Την βεβαίωση υπεύθυνου µηχανικού για µεταλλικά ικριώµατα, π.δ. 778/1980 (Α΄ 193), άρθρο 3, παράγραφος
2.
κ. Τον ορισµό τεχνικού ασφάλειας και ιατρού εργασίας, ν. 3850/2010 άρθρα 8 και 9.
λ. Τον Συντονιστή για θέµατα ασφάλειας και υγείας
κατά την εκτέλεση του έργου, π.δ. 305/1996, άρθρο 2,
παράγραφος 9.
µ. Τον Συντονιστή για θέµατα ασφάλειας και υγείας
κατά την εκπόνηση της µελέτης του έργου, π.δ.
305/1996, άρθρο 2, παράγραφος 8.
ν. Κάθε άλλη αναγκαία ρύθµιση σχετικά µε τα παραπάνω στο πλαίσιο εύκολης και αποτελεσµατικής ενηµέρωσης όλων των εµπλεκόµενων µερών
Β. Τις προϋποθέσεις για την έκδοση και ισχύ κατευθυντηρίων οδηγιών ή εν γένει καλών πρακτικών για την εκτίµηση κινδύνου, για την υιοθέτηση εκτιµήσεων κινδύ-

νου στο πλαίσιο της διαδικτυακής πλατφόρµας OIRA
(Online Interactive Risk Assessment tool), για το Σχέδιο
Ασφάλειας και Υγείας (ΣΑΥ) και για τον Φάκελο Ασφάλειας και Υγείας (ΦΑΥ).
2. Προστίθεται φράση στο τέλος του εδαφίου α της
παραγράφου 1 του άρθρου 103 του ν. 4172/2013 ( Α΄
167 ) ως εξής:
και ως τέτοιος νοείται µία µοναδική αξία ( ποσό ) αναφοράς.»
3. Οι παράγραφοι 4 και 5 του άρθρου 74 του ν. 3863/
2010 (Α΄ 115 ), όπως ισχύουν καταργούνται.
4. Οι παράγραφοι 2 και 3 του άρθρου 4 του ν. 3846/
2010 (Α΄ 66), όπως ισχύει, καταργούνται.
ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΙΑ.7.: ΈΚΤΑΚΤΑ - ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΑ
ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ
ΚΑΙ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
1. Προστίθεται στοιχείο iii) στην περίπτωση γ) της παραγράφου 3 της Υποπαραγράφου ΙΑ 11 του ν. 4093/2012
(Α΄ 222) ως εξής:
«iii) Για τους εγγεγραµµένους ανέργους στα οικεία µητρώα ανέργων, άνω των 25 ετών µε διάρκεια συνεχόµενης ανεργίας µεγαλύτερη των 12 µηνών ( µακροχρόνια
ανεργία ) που προσλαµβάνονται ως υπάλληλοι, ο κατώτατος µισθός της περίπτωσης α) της παρούσης παραγράφου προσαυξάνεται µε ποσοστό 5% για κάθε τριετία και
συνολικά µε 15% για προϋπηρεσία 9 ετών και άνω.»
2. Από τη δηµοσίευση της παρούσης και για τη στήριξη
των µακροχρονίων ανέργων, ο ΟΑΕΔ καταρτίζει και εκπονεί προγράµµατα κοινωφελούς εργασίας της περίπτωσης 1 της υποπαραγράφου ΙΔ1 της παραγράφου ΙΔ του
ν. 4152/2013 (Α΄ 107) για τα έτη 2014 - 2015 και για ανέργους µε διάρκεια συνεχόµενης ανεργίας µεγαλύτερη
των 12 µηνών.
ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΙΑ.8..: ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ
1. O ΟΠΑΔ από τη δηµοσίευση του παρόντος καταργείται. Στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ συνιστώνται Τοµέας Ασφαλισµένων Δηµοσίου και Τοµέας Ασφαλισµένων Δηµοτικών και
Κοινοτικών Υπαλλήλων ως Αυτοτελείς Τοµείς µε λογιστική και οικονοµική αυτοτέλεια. Οι εν λόγω Τοµείς ασκούν αρµοδιότητες όπως αυτές καθορίστηκαν µε τις
διατάξεις του ν. 3918/2011, όπως ισχύουν.
2. Για τη λειτουργία των Αυτοτελών Τοµέων συνιστάται στην κεντρική υπηρεσία του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Διεύθυνση Ασφάλισης Παροχών ΟΠΑΔ, η οποία υπάγεται στη Γενική
Διεύθυνση Ασφαλιστικών Υπηρεσιών του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και
διαρθρώνεται ως ακολούθως:
α) Τµήµα Ασφάλισης
β) Τµήµα Παροχών
γ) Τµήµα Λογιστηρίου
δ) Τµήµα Γραµµατείας και Διοικητικής Υποστήριξης
Οι περιφερειακές υπηρεσίες του ΟΠΑΔ καταργούνται.
Οι µεταφερόµενες αρµοδιότητες ασκούνται από τις υφιστάµενες περιφερειακές υπηρεσίες του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για
την εξυπηρέτηση των ασφαλισµένων των Τοµέων της
παραγράφου 1.
3. Το σύνολο του µόνιµου και µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (ΙΔΑΧ) προσωπικού του
ΟΠΑΔ τίθεται αυτοδικαίως, από την ισχύ του παρόντος,
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σε καθεστώς διαθεσιµότητας. Οι ανωτέρω υπάλληλοι
παραµένουν σε καθεστώς διαθεσιµότητας για χρονικό
διάστηµα ενός (1) µηνός και εν συνεχεία µετατάσσονται
/ µεταφέρονται σε οργανικές θέσεις που συνιστώνται
για το σκοπό αυτό στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, µε την ίδια εργασιακή
σχέση, κλάδο ή ειδικότητα, βαθµό και µισθολογικό κλιµάκιο. Το ασφαλιστικό και συνταξιοδοτικό καθεστώς του
προσωπικού που µετατάσσεται /µεταφέρεται εξακολουθεί να ισχύει και µετά τη µετάταξη /µεταφορά του.
Στους υπαλλήλους που τίθενται σε καθεστώς διαθεσιµότητας καταβάλλονται από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ τα τρία τέταρτα (3/4) των αποδοχών τους, σύµφωνα µε τις κείµενες
διατάξεις. Κατά τη διάρκεια της διαθεσιµότητας, εξακολουθούν να καταβάλλονται από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ οι προβλεπόµενες ασφαλιστικές εισφορές εργοδότη και ασφαλισµένου που αναλογούν για κύρια σύνταξη, επικουρική ασφάλιση, πρόνοια και υγειονοµική περίθαλψη. Οι εισφορές αυτές από τη θέση του υπαλλήλου σε διαθεσιµότητα
και για το χρονικό διάστηµα που αυτή διαρκεί προσδιορίζονται στο 75% των αποδοχών αυτού.
Οι διαπιστωτικές πράξεις για τη θέση σε καθεστώς
διαθεσιµότητας των ανωτέρω υπαλλήλων εκδίδονται από τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Πρόνοιας. Οι διαπιστωτικές πράξεις µετάταξης/ µεταφοράς τους εκδίδονται από τον Διοικητή του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.
Ο δικηγόρος µε έµµισθη εντολή που υπηρετεί στον ΟΠΑΔ µεταφέρεται µε τη ίδια εργασιακή σχέση, οργανική
θέση που κατέχει στο IKA-ETAM.
Πρόσωπα υπό το καθεστώς µαθητείας προς απόκτηση
εργασιακής εµπειρίας ή συµβάσεων έργου των οποίων
έχει λήξει ο χρόνος παραµονής τους στον ΟΠΑΔ, παραµένουν όµως σε αυτόν βάσει δικαστικών αποφάσεων ή
προσωρινών διαταγών, συνεχίζουν να προσφέρουν και
στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ τις ίδιες ακριβώς υπηρεσίες µέχρι τη δικαστική διευθέτηση των ένδικων υποθέσεων τους.
4. Το ως άνω µετατασσόµενο/µεταφερόµενο προσωπικό τοποθετείται στις αντίστοιχες οργανικές µονάδες
που έχουν συσταθεί µε τον παρόντα νόµο. Σε περίπτωση
που το προσωπικό αυτό υπερκαλύπτει τις ανάγκες των
εν λόγω µονάδων, το πλεονάζον προσωπικό δύναται να
τοποθετείται µε απόφαση του Διοικητή του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ σε
άλλες µονάδες του Ιδρύµατος.
5. Με απόφαση του Διοικητή του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ τοποθετείται στη θέση προϊσταµένου της Διεύθυνσης που συνιστάται µε τον παρόντα νόµο, ο προϊστάµενος Διεύθυνσης του ΟΠΑΔ ο οποίος έχει τον περισσότερο χρόνο άσκησης καθηκόντων προϊσταµένου αντιστοίχου επιπέδου, για το υπόλοιπο της θητείας του και µέχρι την επιλογή νέου προϊσταµένου. Ο προϊστάµενος Διεύθυνσης
του ΟΠΑΔ µε τον λιγότερο χρόνο άσκησης αντίστοιχων
καθηκόντων προϊσταµένου τοποθετείται µε την ίδια απόφαση σε µία από τις θέσεις προϊσταµένων Τµηµάτων της
ως άνω Διεύθυνσης.
Στις λοιπές κενές θέσεις προϊσταµένων Τµηµάτων της
Διεύθυνσης αυτής τοποθετούνται προϊστάµενοι από
τους ήδη ασκούντες καθήκοντα προϊσταµένων Τµηµάτων στον ΟΠΑΔ, µε κριτήριο τον περισσότερο χρόνο άσκησης καθηκόντων προϊσταµένου µέχρι την επιλογή
νέων.
6. Το Υπηρεσιακό και Πειθαρχικό Συµβούλιο του ΙΚΑΕΤΑΜ είναι αρµόδιο για το µεταφερόµενο στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
προσωπικό του ΟΠΑΔ.

7. Οι πόροι, η κινητή και ακίνητη περιουσία καθώς και
κάθε άλλο έσοδο των Τοµέων του ΟΠΑΔ περιέρχονται
στους αντίστοιχους Αυτοτελείς Τοµείς του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ από την ηµεροµηνία κατάργησης του ΟΠΑΔ και εξακολουθούν να αποτελούν περιουσία και έσοδά τους.
Η κυριότητα της ακίνητης περιουσίας των ως άνω Τοµέων του ΟΠΑΔ µεταβιβάζεται στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ µε έκδοση
σχετικών διαπιστωτικών πράξεων του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, οι οποίες µεταγράφονται ατελώς στα γραφεία µεταγραφών των οικείων υποθηκοφυλακείων ή κτηµατολογικών γραφείων.
Οι µεταβιβάσεις αυτές δεν υπόκεινται σε τέλη και δικαιώµατα υπέρ Δηµοσίου, Δήµων και Κοινοτήτων ή τρίτων.
Η διαχείριση της κινητής και ακίνητης περιουσίας ασκείται από τη Διοίκηση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για λογαριασµό
των Τοµέων.
Οι δαπάνες διοίκησης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ που αφορούν την
εξυπηρέτηση των Τοµέων και δεν εγγράφονται στον
προϋπολογισµό τους αποδίδονται στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ κατά
ποσοστό που επιµερίζεται ετησίως και καθορίζεται µε απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας.
Από την ηµεροµηνία κατάργησης του ΟΠΑΔ και µέχρι
τη λήξη του οικονοµικού έτους, εξακολουθούν να εκτελούνται οι εγκεκριµένοι προϋπολογισµοί των ως άνω Τοµέων.
Από το επόµενο οικονοµικό έτος, οι Τοµείς καταρτίζουν ετήσιο προϋπολογισµό, στον οποίο περιλαµβάνονται στο µεν σκέλος των Εσόδων, τα έσοδα από ασφαλιστικές εισφορές, οι πρόσοδοι περιουσίας και -εφόσον υπάρχουν- τα γενικά έσοδα, στο δε σκέλος των Εξόδων,
οι γενικές δαπάνες και το ποσό συµµετοχής στις δαπάνες διοίκησης και λειτουργίας του προϋπολογισµού του
ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, όπως θα επιµερίζονται στους Τοµείς.
Μέχρι την έκδοση γενικού κανονισµού οικονοµικής
οργάνωσης και λογιστικής λειτουργίας εφαρµόζονται αναλογικά οι αντίστοιχες διατάξεις του Κανονισµού Οικονοµικής Οργάνωσης και Λογιστικής Λειτουργίας του
ΤΥΔΚΥ.
8. Οι εκκρεµείς δίκες συνεχίζονται από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.
9. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Πρόνοιας καθορίζονται οι αρµοδιότητες
των συσταθεισών οργανικών µονάδων, οι κλάδοι από
τους οποίους προέρχονται οι προϊστάµενοι αυτών καθώς και κάθε άλλη λεπτοµέρεια που αφορά τη λειτουργία και την εφαρµογή του παρόντος.
10. Από την ηµεροµηνία κατάργησης του ΟΠΑΔ λύεται
η θητεία του Προέδρου και των µελών του Διοικητικού
Συµβουλίου αζηµίως για το Δηµόσιο.
ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΙΑ.9.: ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
1. Το προσωπικό που µεταφέρθηκε από τον ΟΑΕΔ στο
ΙΚΑ-ΕΤΑΜ µε τη Φ.80000/6180/736/20.3.2013 (641 Β) απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, όπως ισχύει, βάσει των διατάξεων της
παραγράφου 3 του άρθρου 35 του ν. 4111/2013 (18 Α),
τίθεται αυτοδικαίως από την ισχύ του παρόντος σε καθεστώς διαθεσιµότητας µε ταυτόχρονη κατάργηση των θέσεων που κατέχει.
2. Οι ανωτέρω υπάλληλοι παραµένουν σε καθεστώς
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διαθεσιµότητας επί ένα (1) µήνα και εν συνεχεία µετατάσσονται / µεταφέρονται σε κενές οργανικές θέσεις όπου υπάρχουν και σε αντίθετη περίπτωση σε συνιστώµενες για το σκοπό αυτό στις Διοικήσεις των αντίστοιχων
χωροταξικά Υγειονοµικών Περιφερειών (Δ.Υ.Πε.), µε την
ίδια εργασιακή σχέση, κλάδο ή ειδικότητα, βαθµό και µισθολογικό κλιµάκιο. Το ασφαλιστικό και συνταξιοδοτικό
καθεστώς του προσωπικού που µετατάσσεται /µεταφέρεται εξακολουθεί να ισχύει και µετά τη µετάταξη /µεταφορά του.
3. Στους υπαλλήλους που τίθενται σε καθεστώς διαθεσιµότητας καταβάλλονται από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ τα τρία τέταρτα (3/4) των αποδοχών τους, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις. Κατά τη διάρκεια της διαθεσιµότητας, εξακολουθούν να καταβάλλονται από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ οι
προβλεπόµενες ασφαλιστικές εισφορές εργοδότη και ασφαλισµένου που αναλογούν για κύρια σύνταξη, επικουρική ασφάλιση, πρόνοια και υγειονοµική περίθαλψη. Οι
εισφορές αυτές από τη θέση του υπαλλήλου σε διαθεσιµότητα και για το χρονικό διάστηµα που αυτή διαρκεί
προσδιορίζονται στο 75% των αποδοχών αυτού.
4. Οι διαπιστωτικές πράξεις για τη θέση σε καθεστώς
διαθεσιµότητας των ανωτέρω υπαλλήλων εκδίδονται από τον Διοικητή του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. Οι διαπιστωτικές πράξεις
µετάταξης/ µεταφοράς τους εκδίδονται από το αρµόδιο
όργανο Διοίκησης του φορέα υποδοχής.
5. Μετά το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 26 του ν. 3918/2011 (31 Α), όπως ισχύει, προστίθενται εδάφια ως εξής:
«Από το διοικητικό προσωπικό του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, µόνιµο
και µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (ΙΔΑΧ) το οποίο υπηρετεί σε περιφερειακές µονάδες
του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ που λειτουργούν στις έδρες των νοµών
της χώρας και απασχολείται µε την εξυπηρέτηση των ασφαλισµένων του ΕΟΠΥΥ για παροχές ασθένειας σε είδος, τίθενται σε καθεστώς διαθεσιµότητας ενενήντα
(90) υπάλληλοι µε ταυτόχρονη κατάργηση των θέσεων
που κατέχουν.
Η θέση σε διαθεσιµότητα των ως άνω υπαλλήλων για
κάθε περιφερειακή µονάδα, γίνεται µε απόφαση του Διοικητή του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, µε κριτήριο τον περισσότερο χρόνο άσκησης καθηκόντων µε αντικείµενο τις παροχές ασθένειας σε είδος.
Οι ανωτέρω υπάλληλοι παραµένουν σε καθεστώς διαθεσιµότητας επί ένα (1) µήνα και εν συνεχεία µετατάσσονται / µεταφέρονται σε κενές οργανικές θέσεις όπου
υπάρχουν και σε αντίθετη περίπτωση σε συνιστώµενες
για το σκοπό αυτό στις αντίστοιχες γεωγραφικά περιφερειακές διευθύνσεις του ΕΟΠΥΥ µε την ίδια εργασιακή
σχέση, κλάδο ή ειδικότητα, βαθµό και µισθολογικό κλιµάκιο. Οι πράξεις µετάταξης / µεταφοράς των εν λόγω υπαλλήλων εκδίδονται από τον Πρόεδρο του ΕΟΠΥΥ.
Στους υπαλλήλους που τίθενται σε καθεστώς διαθεσιµότητας καταβάλλονται από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ τα τρία τέταρτα (3/4) των αποδοχών τους, σύµφωνα µε τις κείµενες
διατάξεις. Κατά τη διάρκεια της διαθεσιµότητας, εξακολουθούν να καταβάλλονται από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ οι προβλεπόµενες ασφαλιστικές εισφορές εργοδότη και ασφαλισµένου που αναλογούν για κύρια σύνταξη, επικουρική ασφάλιση, πρόνοια και υγειονοµική περίθαλψη. Οι εισφο-

ρές αυτές από τη θέση του υπαλλήλου σε διαθεσιµότητα
και για το χρονικό διάστηµα που αυτή διαρκεί προσδιορίζονται στο 75% των αποδοχών αυτού.»
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΙΒ: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΙΒ.1.: ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
Μετά το άρθρο 6 του ν. 3891/2010, προστίθεται άρθρο
6Α ως εξής:
«Άρθρο 6Α
Χωρικός σχεδιασµός και πολεοδοµική οργάνωση
σιδηροδροµικών ακινήτων
1. Τα ακίνητα της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του παρόντος τα οποία διαχειρίζεται η ΓΑΙΑΟΣΕ, καθώς και τα
ακίνητα που ανήκουν στην ιδιοκτησία της ΓΑΙΑΟΣΕ, διακρίνονται, ανάλογα µε τη βασική πολεοδοµική λειτουργία τους, στις ακόλουθες κατηγορίες:
α. Κεντρικοί Σιδηροδροµικοί Σταθµοί: οι επιβατικοί σιδηροδροµικοί σταθµοί που βρίσκονται εντός µεγάλων αστικών κέντρων ή εντός χώρων αεροδροµίων ή χερσαίων χώρων λιµένων και οι οποίοι εξυπηρετούν την επιβίβαση, αποβίβαση, παραµονή ή και διηµέρευση µεγάλου
αριθµού επιβατών, τη µετεπιβίβαση σε άλλα µέσα µαζικής µεταφοράς καθώς και τη σύνδεση µε µέσα µεταφοράς υπεραστικού και διεθνούς χαρακτήρα. Στους σταθµούς αυτούς επιτρέπονται χρήσεις σιδηροδροµικών µεταφορών και εγκαταστάσεων παροχής σιδηροδροµικών
λειτουργιών, καθώς και χρήσεις πολεοδοµικού κέντρουκεντρικής λειτουργίας πόλης. Ως Κεντρικοί Σιδηροδροµικοί σταθµοί νοούνται ιδίως οι σιδηροδροµικοί σταθµοί
του Πειραιά, των Αθηνών, του Σιδηροδροµικού Κέντρου
Αχαρνών (ΣΚΑ), της Λάρισας, του Βόλου, της Θεσσαλονίκης και της Πάτρας.
β. Περιφερειακοί Σιδηροδροµικοί Σταθµοί: όλοι οι υπόλοιποι επιβατικοί σιδηροδροµικοί σταθµοί πλην των Κεντρικών. Στους Περιφερειακούς Σιδηροδροµικούς Σταθµούς επιτρέπονται χρήσεις σιδηροδροµικών µεταφορών
και εγκαταστάσεων παροχής σιδηροδροµικών υπηρεσιών, καθώς και χρήσεις γενικής κατοικίας.
γ. Εµπορευµατικοί Σιδηροδροµικοί Σταθµοί: οι σιδηροδροµικοί σταθµοί και εγκαταστάσεις που εξυπηρετούν αποκλειστικά ή κατά κύριο λόγο τις εµπορευµατικές µεταφορές. Όπου στην ισχύουσα νοµοθεσία αναφέρεται ο όρος «εµπορικοί σταθµοί» νοούνται οι εµπορευµατικοί
σταθµοί της παρούσας παραγράφου. Στους σταθµούς
της κατηγορίας αυτής υπάγονται και οι σιδηροδροµικοί
σταθµοί που χωροθετούνται εντός Βιοµηχανικών και Επιχειρηµατικών Περιοχών του ν. 2545/1997 (Α΄ 254), Εµπορευµατικών Κέντρων του ν. 3333/2005 (Α΄ 91) και Επιχειρηµατικών Πάρκων του ν. 3982/2011 (Α΄ 143).
Στους Εµπορευµατικούς Σιδηροδροµικούς Σταθµούς επιτρέπονται χρήσεις σιδηροδροµικών µεταφορών και εγκαταστάσεων παροχής σιδηροδροµικών λειτουργιών,
χρήσεις εµπορευµατικού κέντρου και επιχειρηµατικών

52
πάρκων ενδιάµεσου βαθµού οργάνωσης.
δ. Χώροι ειδικών σιδηροδροµικών εγκαταστάσεων: τα
ακίνητα, συµπεριλαµβανοµένων των τεχνικών εγκαταστάσεων και του σχετικού εξοπλισµού, στα οποία παρέχονται υπηρεσίες σταυλισµού, σύνθεσης αµαξοστοιχιών,
συντήρησης και επισκευής, καθώς και κάθε άλλη υπηρεσία τεχνικής υποστήριξης τροχαίου υλικού που απαιτεί
ειδικές εγκαταστάσεις µεγάλης κλίµακας. Στους χώρους
ειδικών σιδηροδροµικών εγκαταστάσεων επιτρέπονται
χρήσεις µεταφορών, καθώς και χρήσεις γραφείων, τραπεζών και αποθηκών (κτήρια-γήπεδα).
ε. Ακίνητα κατά µήκος σιδηροδροµικών γραµµών: τα ακίνητα που βρίσκονται κατά µήκος σιδηροδροµικών
γραµµών, συµπεριλαµβανοµένων και των γραµµών που
έχουν καταργηθεί, και τα οποία δεν εµπίπτουν σε κάποια
από τις προαναφερόµενες περιπτώσεις α, β, γ και δ. Στα
πιο πάνω ακίνητα επιτρέπονται χρήσεις σιδηροδροµικών
µεταφορών και εγκαταστάσεων παροχής σιδηροδροµικών υπηρεσιών, καθώς και, κατά περίπτωση, χρήσεις µεταφορών ή χρήσεις κοινωφελών λειτουργιών ή χρήσεις
χονδρεµπορίου ή εγκαταστάσεων αστικών υποδοµών.
2. Σε όλα τα ακίνητα των περιπτώσεων α, β, γ και ε της
παραγράφου 1 επιτρέπονται εγκαταστάσεις παροχής σιδηροδροµικών υπηρεσιών, δηλαδή εγκαταστάσεις που έχουν διαµορφωθεί ειδικά ώστε να επιτρέπουν την παροχή µιας ή περισσότερων από τις υπηρεσίες που αναφέρονται στις παραγράφους 2 έως και 4 του Παραρτήµατος
ΙΙ της οδηγίας 2012/34/ΕΕ, µε εξαίρεση τις υπηρεσίες
συντήρησης µεγάλης κλίµακας οι οποίες παρέχονται µόνον σε χώρους της περιπτώσεως δ.
3. Για την ανάπτυξη και αξιοποίηση των ακινήτων της
παραγράφου 1, καθορίζονται όροι και περιορισµοί δόµησης κατά τις εξής ειδικότερες διακρίσεις:
α. Σιδηροδροµικά ακίνητα εντός αστικών περιοχών:
(i) Ως σιδηροδροµικά ακίνητα εντός αστικών περιοχών
χαρακτηρίζονται τα εκτός σχεδίων πόλεων και εκτός ορίων οικισµών ακίνητα της παραγράφου 1 τα οποία είτε
περικλείονται από εγκεκριµένα σχέδια πόλεως ή πολεοδοµικές µελέτες, είτε εµπίπτουν σε περιοχές εντός εγκεκριµένων Γενικών Πολεοδοµικών Σχεδίων (Γ.Π.Σ.) ή
Σχεδίων Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτών
Πόλεων (Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π.) οι οποίες προορίζονται για πολεοδόµηση.
(ii) Για τα ακίνητα της κατηγορίας αυτής εφαρµόζονται
ο συντελεστής δόµησης και η κάλυψη που ισχύουν για
τις όµορες εντός σχεδίου πόλεως περιοχές ή, προκειµένου περί ακινήτων που εµπίπτουν εντός περιοχών προς
πολεοδόµηση, ο µέσος συντελεστής δόµησης που ορίζεται από το οικείο Γ.Π.Σ. ή Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. για την περιοχή ή
πολεοδοµική ενότητα στην οποία εντάσσεται το ακίνητο. Εάν σε περισσότερες όµορες περιοχές µε εγκεκριµένο σχέδιο πόλεως ισχύουν διαφορετικοί συντελεστές
δόµησης και ποσοστά κάλυψης, εφαρµόζονται εκείνα
που συµφωνούν περισσότερο µε τη γενική πολεοδοµική
λειτουργία του σιδηροδροµικού ακινήτου, όπως αυτή ορίζεται στην παράγραφο 1 του άρθρου αυτού. Για τον υπολογισµό της µέγιστης επιτρεπόµενης δόµησης και εκµετάλλευσης, η έκταση κάθε σιδηροδροµικού ακινήτου
νοείται ως ενιαίο σύνολο.
(iii) Το µέγιστο επιτρεπόµενο ύψος των κτιρίων και εγκαταστάσεων στα πιο πάνω ακίνητα υπολογίζεται σύµ-

φωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 15
του ν. 4067/2012 (A΄ 79). Στις περιπτώσεις ειδικών σιδηροδροµικών κτιρίων και κατασκευών ή εγκαταστάσεων
που αφορούν τη σιδηροδροµική λειτουργία καθώς και
στις περιπτώσεις κτιρίων και εγκαταστάσεων που κατασκευάζονται πάνω από τις σιδηροδροµικές γραµµές, το
µέγιστο κατά τα ανωτέρω επιτρεπόµενο ύψος µπορεί να
προσαυξάνεται κατά ποσοστό έως και 30% ύστερα από
αιτιολογηµένη πρόταση της ΓΑΙΑΟΣΕ.
(iv) Οι ελάχιστες αποστάσεις των κτιρίων και εγκαταστάσεων από τα όρια του γηπέδου καθορίζονται µε τα
προεδρικά διατάγµατα της παραγράφου 4. Για τον προσδιορισµό των πιο πάνω αποστάσεων λαµβάνονται υπόψη
ο βασικός προορισµός και η λειτουργία του σιδηροδροµικού ακινήτου και η τυχόν ειδική φύση των σιδηροδροµικών κατασκευών σε συνδυασµό µε τις ελάχιστες αποστάσεις που ισχύουν στις όµορες, εντός ή εκτός σχεδίου, περιοχές.
(v) Επιτρέπεται η κατασκευή περισσότερων από ένα
κτιρίων στο ίδιο γήπεδο.
β. Σιδηροδροµικά ακίνητα εκτός αστικών περιοχών:
(i) Ως σιδηροδροµικά ακίνητα εκτός αστικών περιοχών
χαρακτηρίζονται τα ακίνητα της παραγράφου 1 που είτε
βρίσκονται σε περιοχές εκτός εγκεκριµένων σχεδίων
πόλεων και εκτός ορίων οικισµών καθώς και εκτός ορίων
Γ.Π.Σ. και Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π., είτε βρίσκονται σε περιοχές εντός Γ.Π.Σ. ή Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. οι οποίες δεν προορίζονται όµως για πολεοδόµηση.
(ii) Για τα ακίνητα της κατηγορίας αυτής ο µέγιστος επιτρεπόµενος συντελεστής δόµησης δεν µπορεί να υπερβαίνει το 0,4 και η µέγιστη επιτρεπόµενη κάλυψη το
40%. Για τον υπολογισµό της µέγιστης επιτρεπόµενης
δόµησης και εκµετάλλευσης, η έκταση κάθε σιδηροδροµικού ακινήτου νοείται ως ενιαίο σύνολο. Το µέγιστο επιτρεπόµενο ύψος των κτιρίων και εγκαταστάσεων ορίζεται σε 15 µέτρα. Στις περιπτώσεις ειδικών σιδηροδροµικών κτιρίων και κατασκευών ή εγκαταστάσεων που αφορούν τη σιδηροδροµική λειτουργία καθώς και στις περιπτώσεις κτιρίων και εγκαταστάσεων που κατασκευάζονται πάνω από τις σιδηροδροµικές γραµµές, το µέγιστο
κατά τα ανωτέρω επιτρεπόµενο ύψος µπορεί να προσαυξάνεται κατά ποσοστό έως και 30% ύστερα από αιτιολογηµένη πρόταση της ΓΑΙΑΟΣΕ.
(iii) Οι ελάχιστες αποστάσεις των κτιρίων και εγκαταστάσεων από τα όρια του γηπέδου ορίζονται σύµφωνα
µε τον τύπο 3+0,10H, όπου H είναι το εκάστοτε υλοποιούµενο ύψος του κτιρίου. Κατ΄ εξαίρεση, τα κτίρια των
ηλεκτροµηχανολογικών εγκαταστάσεων µπορεί να τοποθετούνται και σε µικρότερη απόσταση από τα όρια του
γηπέδου, η οποία δεν µπορεί να είναι µικρότερη πάντως
από δύο και µισό (2,50) µέτρα.
(iv) Επιτρέπεται η κατασκευή περισσότερων από ένα
κτιρίων στο ίδιο γήπεδο.
4. α. Με προεδρικά διατάγµατα που εκδίδονται ύστερα
από πρόταση των Υπουργών Υποδοµών, Μεταφορών και
Δικτύων και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής
Αλλαγής και γνώµη του Κεντρικού Συµβουλίου Διοίκησης για την Αξιοποίηση της Δηµόσιας Περιουσίας του
άρθρου 16 του ν. 3986/2011, στο οποίο για την εφαρµογή του παρόντος άρθρου προεδρεύει ο Γενικός Γραµµατέας Μεταφορών του Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφο-
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ρών και Δικτύων, εγκρίνεται ο γενικός σχεδιασµός των
σιδηροδροµικών ακινήτων της παραγράφου 3 ως εξής:
(i) Οριοθετείται, σε χάρτη κλίµακας 1:2.000 ή άλλης
κατάλληλης κλίµακας, µε εξάρτηση από το κρατικό σύστηµα συντεταγµένων, η ακριβής έκταση του σιδηροδροµικού ακινήτου.
(ii) Καθορίζονται οι επιτρεπόµενες εντός του ακινήτου
ειδικές χρήσεις γης και ειδικοί όροι και περιορισµοί δόµησης, σύµφωνα µε τη γενική πολεοδοµική λειτουργία
του και το ισχύον πολεοδοµικό καθεστώς του (εντός ή εκτός αστικής περιοχής).
(iii) Εγκρίνονται οι περιβαλλοντικοί όροι που πρέπει να
τηρούνται κατά την εφαρµογή του γενικού σχεδιασµού
του ακινήτου, ύστερα από Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων η οποία συντάσσεται και δηµοσιοποιείται κατά τα οριζόµενα κατωτέρω.
β. Με τα ανωτέρω προεδρικά διατάγµατα µπορεί να
τροποποιούνται τυχόν ισχύουσες για τα σιδηροδροµικά
ακίνητα γενικές και ειδικές πολεοδοµικές ρυθµίσεις, ιδίως όσον αφορά τις επιτρεπόµενες χρήσεις γης και όρους και περιορισµούς δόµησης, εφόσον οι τροποποιήσεις αυτές καθίστανται αναγκαίες για την εκπλήρωση
των βασικών λειτουργιών των πιο πάνω ακινήτων και δεν
αλλοιώνουν τη γενική πολεοδοµική φυσιογνωµία των οµόρων, εντός ή εκτός σχεδίου πόλεως, περιοχών.
γ. Για την έκδοση των πιο πάνω διαταγµάτων η ΓΑΙΑΟΣΕ υποβάλλει στη Γενική Γραµµατεία Μεταφορών:
(i) Ειδική πολεοδοµική µελέτη, στην οποία περιγράφονται και τεκµηριώνονται οι βασικές πολεοδοµικές επιλογές του προτεινόµενου σχεδίου ανάπτυξης του ακινήτου, ιδίως όσον αφορά τις χρήσεις γης και όρους και περιορισµούς δόµησης, σε συνάρτηση και µε τις γειτνιάζουσες χρήσεις γης και δραστηριότητες, την υπάρχουσα
συγκοινωνιακή υποδοµή και τις λοιπές εξυπηρετήσεις
καθώς και τα βασικά χωρικά χαρακτηριστικά της ευρύτερης περιοχής. Τεκµηριώνεται επίσης η συµβατότητα του
προτεινόµενου σχεδίου ανάπτυξης προς τα δεδοµένα
του ευρύτερου χωροταξικού σχεδιασµού και προς τους
ευρύτερους αναπτυξιακούς στόχους εθνικής και περιφερειακής κλίµακας.
(ii) Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων,
η οποία συντάσσεται κατά το άρθρο 6 και δηµοσιοποιείται κατά το άρθρο 7 της κοινής απόφασης 107017/2006
των Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών, Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων και του Υφυπουργού Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης (Β΄ 1225). Ως αρµόδια αρχή για τις ανάγκες εφαρµογής του παρόντος άρθρου νοείται η αρµόδια υπηρεσία
περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής που ορίζεται στο άρθρο 4
παρ. 1 της πιο πάνω κ.υ.α.
(iii) Οι ρυθµίσεις των ανωτέρω προεδρικών διαταγµάτων είναι δεσµευτικές για όλα τα εκπονούµενα στις περιοχές των οικείων ακινήτων πολεοδοµικά σχέδια και
σχέδια χρήσεων γης, καθώς και για κάθε ένταξη των πιο
πάνω ακινήτων σε σχέδιο πόλεως ή πολεοδοµική µελέτη. Μέχρι την έκδοση των πιο πάνω διαταγµάτων, για κάθε πολεοδοµική ρύθµιση επί των ακινήτων του άρθρου
αυτού, όπως είναι ιδίως ο καθορισµός χρήσεων γης και
όρων και περιορισµών δόµησης µέσω Γ.Π.Σ. ή
Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. ή άλλων σχεδίων χρήσεων γης ή η ένταξη

σε σχέδιο πόλεως και η επιβολή οποιασδήποτε πολεοδοµικής δέσµευσης, βάρους ή περιορισµού, απαιτείται η
σύµφωνη γνώµη της ΓΑΙΑΟΣΕ.
ε. Η διαδικασία της παραγράφου αυτής εφαρµόζεται
και για κάθε αναθεώρηση ή ουσιώδη τροποποίηση του
γενικού σχεδιασµού των σιδηροδροµικών ακινήτων. Με
κοινές αποφάσεις των Υπουργών Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής και ύστερα από γνώµη του Κεντρικού
Συµβουλίου Διοίκησης υπό την προεδρία του Γενικού
Γραµµατέα Μεταφορών µπορεί να επέρχονται µεµονωµένες και µη ουσιώδεις τροποποιήσεις στον γενικό σχεδιασµό των πιο πάνω ακινήτων. Οι πιο πάνω τροποποιήσεις υποβάλλονται σε διαδικασία στρατηγικής περιβαλλοντικής εκτίµησης, µόνον εφόσον αξιολογηθεί, κατά τα
οριζόµενα στην κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών, Περιβάλλοντος Χωροταξίας και
Δηµοσίων Έργων και του Υφυπουργού Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης µε αριθµό
107017/2006 ότι ενδέχεται να έχουν σηµαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον.
5. Με όµοια προεδρικά διατάγµατα, και ύστερα από ειδικώς αιτιολογηµένη εκτίµηση των πολεοδοµικών, περιβαλλοντικών και αναπτυξιακών χαρακτηριστικών και επιπτώσεων της επιδιωκόµενης παρέµβασης, µπορεί να
τροποποιούνται εγκεκριµένα σχέδια πόλεως και πολεοδοµικές µελέτες, καθώς και να καθορίζονται ειδικοί όροι
χρήσης και δόµησης για τα εντός σχεδίου πόλεως σιδηροδροµικά ακίνητα, ακόµη και κατά παρέκκλιση από τις
τυχόν ισχύουσες στην περιοχή γενικές και ειδικές χρήσεις γης και όρους και περιορισµούς δόµησης, εφόσον οι
ρυθµίσεις αυτές καθίστανται αναγκαίες για την εκπλήρωση των βασικών πολεοδοµικών λειτουργιών των σιδηροδροµικών ακινήτων και δεν αλλοιώνουν τη γενική πολεοδοµική φυσιογνωµία των περιοχών ή πολεοδοµικών
ενοτήτων στις οποίες εντάσσονται τα ακίνητα.
6. α. Για την περιβαλλοντική αδειοδότηση των έργων
που πρόκειται να πραγµατοποιηθούν εντός των ακινήτων της παραγράφου 1 καθώς και των βοηθητικών και
συνοδών αυτών έργων και εγκαταστάσεων εφαρµόζονται οι διατάξεις του ν. 4014/2011.
β. Ειδικώς στις περιπτώσεις ενιαίων αναπτύξεων εντός του ιδίου σιδηροδροµικού ακινήτου, µπορεί να τηρείται κοινή διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης
για το σύνολο των υπό πραγµατοποίηση έργων εντός
του ακινήτου, συµπεριλαµβανοµένης και της τροποποίησης, επέκτασης και εκσυγχρονισµού υφισταµένων έργων και εγκαταστάσεων. Στις περιπτώσεις αυτές, οι σχετικοί περιβαλλοντικοί όροι εγκρίνονται, ανεξαρτήτως κατηγορίας, µε κοινές αποφάσεις των Υπουργών Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, ύστερα από υποβολή ενιαίας για κάθε ακίνητο Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και τήρηση της διαδικασίας που ορίζεται στις
παραγράφους 2β και 3 του άρθρου 3 του ν. 4014/2011.
Στις περιπτώσεις αυτές, µε τις πιο πάνω αποφάσεις εγκρίνεται και το σχέδιο γενικής διάταξης για το σύνολο
των έργων, δραστηριοτήτων και εγκαταστάσεων που υφίστανται ή πρόκειται να πραγµατοποιηθούν εντός των
πιο πάνω ακινήτων, µε αναφορά σε τοπογραφικό διάγραµµα κλίµακας 1:2.000 ή άλλης κατάλληλης κλίµακας.
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7. Οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 15 του
ν. 3986/2011, όπως ισχύουν, εφαρµόζονται και για την
έκδοση αδειών δόµησης εντός των ακινήτων του παρόντος άρθρου.».
ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΙΒ.2.: ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΟΣΕ ΚΑΙ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ
1. Η παράγραφος 1 άρθρου 6 του ν. 3891/2010 (Α΄
188) αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και
Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων που δηµοσιεύεται
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως ύστερα από την έκδοση της απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά
µε ζητήµατα κρατικών ενισχύσεων του ΟΣΕ σύµφωνα µε
τις διατάξεις των άρθρων 93, 107, 108 και 109 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, µπορεί να µεταβιβαστεί το σύνολο της ακίνητης περιουσίας
που ανήκει στον ΟΣΕ, συµπεριλαµβανοµένων των ακινήτων της σιδηροδροµικής υποδοµής, αυτοδικαίως κατά
κυριότητα στο Δηµόσιο. Η µεταβίβαση των ακινήτων
πραγµατοποιείται αυτοδικαίως χωρίς άλλη διατύπωση από τη δηµοσίευση της προηγούµενης απόφασης. Μετά
την ανωτέρω µεταβίβαση, το Δηµόσιο, µε τις αρµόδιες εκάστοτε υπηρεσίες, οργανισµούς ή εταιρίες, µεριµνά για
την επέκταση του σιδηροδροµικού δικτύου, που αποτελεί την Εθνική Σιδηροδροµική Υποδοµή, αποκτώντας τα
αναγκαία προς τούτο ακίνητα κατά κυριότητα και διαθέτοντας τα για τον ανωτέρω σκοπό. Εκκρεµείς διαδικασίες κήρυξης αναγκαστικής απαλλοτρίωσης ακινήτων υπέρ ΟΣΕ µε τη δηµοσίευση της ανωτέρω απόφασης συνεχίζονται και ολοκληρώνονται υπέρ του Δηµοσίου.».
2. Στην περίπτωση δ) της παραγράφου 6 του άρθρου 6
του ν. 3891/2010 διαγράφονται οι λέξεις «και την ΤΡΑΙΝΟΣΕ».
3. Η περίπτωση β) της παραγράφου 12 του άρθρου 6
του ν. 3891/2010 καταργείται.
4. Η περίπτωση δ) της παραγράφου 12 του άρθρου 6
του ν. 3891/2010 αντικαθίσταται ως εξής:
«δ) Σε κτίρια, εγκαταστάσεις και χρήσεις που εξυπηρετούν τη σιδηροδροµική υποδοµή και λειτουργία, εφαρµόζονται οι παρακάτω διατάξεις:
(i) Κτίρια, εγκαταστάσεις και χρήσεις που εξυπηρετούν τη σιδηροδροµική υποδοµή και λειτουργία και οι οποίες έχουν ανεγερθεί ή εγκατασταθεί προ της
30.11.1955 επί των ακινήτων που διαχειρίζεται η ΓΑΙΑΟΣΕ, θεωρούνται νοµίµως υφιστάµενες. Σχετικά εκδίδεται
βεβαίωση της ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε.
(ii) Αυθαίρετες κατασκευές και χρήσεις που εξυπηρετούν τη σιδηροδροµική υποδοµή και λειτουργία και οι οποίες έχουν ανεγερθεί ή εγκατασταθεί προ της 1.1.1983
επί των ακινήτων που διαχειρίζεται η ΓΑΙΑΟΣΕ, εξαιρούνται οριστικά από την κατεδάφιση κατά τη διαδικασία
του ν. 4178/2013 (Α΄ 174). Για την υπαγωγή υποβάλλονται µόνον τα δικαιολογητικά των περιπτώσεων 1, 4 5
και 7 του άρθρου 11 του ν. 4178/2013, καθώς και αποτύπωση των κατόψεων του κτιρίου ή της ιδιοκτησίας.
(iii) Με την επιφύλαξη των όσων ορίζονται παρακάτω
στην υποπερίπτωση (iv) της παρούσας, αυθαίρετες κατασκευές και χρήσεις που εξυπηρετούν τη σιδηροδροµική
υποδοµή και λειτουργία και οι οποίες έχουν ανεγερθεί ή
εγκατασταθεί µετά την 1.1.1983 και προ της 28.7.2011 επί των ακινήτων που διαχειρίζεται η ΓΑΙΑΟΣΕ, υπάγονται

σε αναστολή ή εξαίρεση από την κατεδάφιση κατά τις
διατάξεις του ν. 4178/2013. Για την υπαγωγή υποβάλλονται µόνον τα δικαιολογητικά των περιπτώσεων 1, 4, 5
και 7 του άρθρου 11 του ν. 4178/2013, καθώς και αποτύπωση των κατόψεων του κτιρίου ή της ιδιοκτησίας.
(iv) Υπέργειες και υπόγειες κατασκευές, όπως ενδεικτικά γέφυρες, επιχώµατα και ορύγµατα ανοικτής εκσκαφής, που αποτελούν τµήµα της σιδηροδροµικής υποδοµής, θεωρούνται νοµίµως υφιστάµενες, εφόσον έχουν κατασκευαστεί µε δηµόσιο διαγωνισµό ή έχουν κατασκευαστεί από τον «ΟΣΕ Α.Ε.» ή την «ΕΡΓΑ ΟΣΕ
Α.Ε.» µε αυτεπιστασία. Στις περιπτώσεις αυτές, η έγκριση των µελετών εφαρµογής επέχει θέση έγκρισης δόµησης και άδειας δόµησης. Η σύνδεση των εγκαταστάσεων
αυτών µε τα πάσης φύσεως δίκτυα, όπως ενδεικτικά ύδρευσης, ηλεκτροφωτισµού και αποχέτευσης, γίνεται ύστερα από βεβαίωση του «ΟΣΕ Α.Ε.» ή της «ΕΡΓΑ ΟΣΕ
Α.Ε.» ότι τα έργα εκτελέστηκαν σύµφωνα µε την εγκεκριµένη µελέτη.
(v) Οι βεβαιώσεις της υποπεριπτώσεως (i) ανωτέρω, οι
βεβαιώσεις περαίωσης που εκδίδονται από το πληροφοριακό σύστηµα του άρθρου 10 του ν. 4178/2013 και οι εγκριτικές αποφάσεις των µελετών εφαρµογής της υποπεριπτώσεως (iv) ανωτέρω, επέχουν θέση βεβαίωσης καταλληλότητας κύριας χρήσης, καθώς και θέση αδείας εγκατάστασης κατά τις κείµενες διατάξεις.»
5. Μετά την περίπτωση δ) της παραγράφου 12 του άρθρου 6 του ν. 3891/2010 προστίθενται περιπτώσεις ε),
στ) και ζ) ως εξής:
«ε) Μετά την έκδοση των βεβαιώσεων ή αποφάσεων
της περιπτώσεως δ) του παρόντος άρθρου, επιτρέπεται
η έκδοση αδειών δόµησης για περαιτέρω προσθήκες και
επεκτάσεις, καθώς και για ανέγερση νέων κτιρίων και εγκαταστάσεων και εκτέλεση οποιωνδήποτε οικοδοµικών
εργασιών επί των ανωτέρω ακινήτων. Η έκδοση αδειών
δόµησης για τις πιο πάνω οικοδοµικές εργασίες καθώς
και για τη βελτίωση, επισκευή, µετασκευή και εκσυγχρονισµό των πάσης φύσεως κτιρίων και εγκαταστάσεων εντός των ακινήτων του άρθρου αυτού γίνεται από τη Διεύθυνση Οικοδοµικών και Κτιριοδοµικών Κανονισµών
του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, µε ανάλογη εφαρµογή των διατάξεων του
άρθρου 15 παρ. 1 του ν. 3986/2011 (Α΄ 152), όπως ισχύει.
στ) Για την τροποποίηση, βελτίωση, επέκταση και εκσυγχρονισµό έργων και δραστηριοτήτων επί των ακινήτων που διαχειρίζεται η ΓΑΙΑΟΣΕ, τα οποία δεν διαθέτουν περιβαλλοντικούς όρους ή έχουν κατασκευασθεί
καθ΄ υπέρβαση των εγκεκριµένων περιβαλλοντικών όρων, εφαρµόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 1 του
άρθρου 9 του ν. 4014/2011 (Α΄ 209). Εφόσον πρόκειται
για έργα και δραστηριότητες που κατατάσσονται στην
Α΄ κατηγορία (υποκατηγορίες Α1 και Α2) του άρθρου 1
του ν. 4014/2011, οι αποφάσεις έγκρισης περιβαλλοντικών όρων εκδίδονται από τον Υπουργό Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής και η σχετική διαδικασία διεκπεραιώνεται από τις κεντρικές υπηρεσίες του
Υπουργείου, µη εφαρµοζοµένων στις περιπτώσεις αυτές
των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 9 του ν. 4014/
2011.
ζ) Για τη λειτουργική αδειοδότηση υφισταµένων µηχανολογικών εγκαταστάσεων που εξυπηρετούν τη σιδηροδροµική υποδοµή και λειτουργία καθώς και µηχανοστα-
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σίων και αµαξοστασίων, που δεν διαθέτουν άδεια λειτουργίας ή άδεια λειτουργίας σε ισχύ, εκδίδεται προσωρινή άδεια λειτουργίας διάρκειας τριών (3) ετών. Για την
έκδοση της άδειας αυτής, ο λειτουργός των εγκαταστάσεων υποβάλλει στην κατά νόµο αρµόδια αδειοδοτούσα
αρχή αίτηση, συνοδευόµενη από τα πιο κάτω δικαιολογητικά:
(i) άδεια εγκατάστασης ή άλλη πράξη επέχουσα θέση
αδείας εγκατάστασης κατά τις κείµενες διατάξεις,
(ii) υπεύθυνη δήλωση στην οποία αναφέρονται λεπτοµερώς πόσοι και ποιας ειδικότητας τεχνικοί θα χρησιµοποιηθούν κατά νόµο για τη λειτουργία της εγκατάστασης,
(iii) υπεύθυνη δήλωση του ή των αρµοδίων, σύµφωνα
µε τις ισχύουσες διατάξεις, τεχνικών που έχουν αναλάβει την κατά νόµο επίβλεψη λειτουργίας και συντήρησης
του µηχανολογικού εξοπλισµού της εγκατάστασης,
(iv) υπεύθυνη δήλωση αρµόδιου κατά νόµο µηχανικού
σχετικά µε τη βιοµηχανική ή βιοτεχνική χρήση του κτιρίου, την εγκατάσταση του µηχανολογικού εξοπλισµού σε
χώρο κύριας χρήσης, τον αριθµό της υφιστάµενης οικοδοµικής αδείας ή, ελλείψει αυτής, τις βεβαιώσεις ή αποφάσεις της περιπτώσεως δ΄ της παρούσας παραγράφου,
καθώς και τη µη απαίτηση έκδοσης νέας αδείας
(v) απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων ή αριθµό
κατάθεσης της µελέτης για την περιβαλλοντική αδειοδότηση, εφόσον απαιτείται και
(vi) πιστοποιητικό ελέγχου σε ισχύ δεξαµενών υγραερίου, κατά τις κείµενες διατάξεις, εφόσον η µονάδα έχει
εγκατάσταση υγραερίου.
Η προσωρινή άδεια λειτουργίας χορηγείται εντός δεκαπέντε (15) ηµερών από τον έλεγχο τυπικής πληρότητας των υποβαλλόµενων δικαιολογητικών. Τρεις µήνες
πριν από τη λήξη της προσωρινής αδείας λειτουργίας, υποβάλλεται από τον λειτουργό των εγκαταστάσεων
στην κατά νόµο αδειοδοτούσα αρχή φάκελος µε πλήρη
δικαιολογητικά για την έκδοση οριστικής αδείας λειτουργίας.».
6. Η παράγραφος 15 του άρθρου 6 του ν. 3891/2010 αντικαθίσταται ως εξής:
«15. Οι διατάξεις των άρθρων 21 και 22 του β.δ.
24.9/20.10.1958 σε συνδυασµό µε τη διάταξη της παραγράφου 11(12) του άρθρου 25 του ν. 1828/1989, καθώς
και οι διατάξεις των άρθρων 13 του β.δ 24.9/20.10.1958
και 10 του ν. 1080/1980, δεν εφαρµόζονται για τον υπολογισµό, την επιβολή και τη βεβαίωση των τελών που
προβλέπονται από αυτές, για τα ακίνητα και το υπέδαφος αυτών , που ανήκουν στην Εθνική Σιδηροδροµική Υποδοµή, όπως αυτή ορίζεται στην παράγραφο 16 του άρθρου 2 του Π.Δ. 41/2005, σε συνδυασµό µε τις διατάξεις
των εδαφίων α΄, γ΄ ,δ΄, ε΄, η΄, θ΄, ιβ΄, ιγ΄, ιδ΄, της παραγράφου 4 του άρθρου 6 του παρόντος νόµου. Τα µέχρι
της δηµοσίευσης του παρόντος βεβαιωθέντα από τους
ΟΤΑ, σε εφαρµογή των παραπάνω διατάξεων, τέλη ,
πρόστιµα και προσαυξήσεις που αφορούν στα παραπάνω
ακίνητα, διαγράφονται και δεν αναζητούνται, εκτός από
αυτά που έχουν κριθεί δικαστικώς αµετάκλητα. Τυχόν
καταβληθέντα από το Διαχειριστή της Υποδοµής, ποσά
που αφορούν στις ανωτέρω περιπτώσεις τελών, δεν αναζητούνται. Κάθε αντίθετη στην παρούσα, γενική ή ειδική, διάταξη καταργείται.».
7. Η πρώτη περίπτωση της παραγράφου 2 του άρθρου
20 του ν. 3891/2010 αντικαθίσταται ως εξής:
«- εξαρτηµένης εργασίας αορίστου ή ορισµένου χρό-

νου, απαγορεύεται να υπερβαίνει το ανώτατο όριο αποζηµίωσης, που ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 2 του
Α.Ν. 173/1967, όπως κάθε φορά, αναπροσαρµοζόµενο, ισχύει».
8. Στο άρθρο 29 του ν. 3891/2010 προστίθεται παράγραφος 5 ως εξής:
«5. Για τη µίσθωση-εκµίσθωση ακινήτων για τη στέγαση της Ρ.Α.Σ. εφαρµόζονται οι διατάξεις του
π.δ.715/1979 (Α΄212), όπως ισχύει».
9. Η παρ. 1 του άρθρου 30 του ν. 3891/2010 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Η Ρ.Α.Σ. έχει ίδιο προσωπικό. Για τη στελέχωση
της Ρ.Α.Σ. συνιστώνται τριάντα πέντε (35) θέσεις προσωπικού, από τις οποίες είκοσι (20) είναι θέσεις τακτικού
προσωπικού µε σχέση εργασίας δηµοσίου δικαίου, δέκα
τρεις (13) είναι θέσεις Ειδικού Επιστηµονικού Προσωπικού µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, µία (1) θέση δικηγόρου µε έµµισθη εντολή και µία
(1) θέση Νοµικού Συµβούλου. Ο συνολικός αριθµός θέσεων προσωπικού και η ανωτέρω κατανοµή µπορεί να
τροποποιηθεί µε τον Κανονισµό Εσωτερικής Λειτουργίας και Διαχείρισης του άρθρου 31. Ως προσόντα πρόσληψης, για µεν το τακτικό προσωπικό ορίζονται τα προβλεπόµενα στο π.δ. 50/2001 (Α΄ 39), όπως εκάστοτε ισχύει, για δε το Ειδικό Επιστηµονικό Προσωπικό τα προβλεπόµενα στο άρθρο 25 παρ. 2 του ν. 1943/1991 (Α΄ 50)
µε επιστηµονική εξειδίκευση στο αντικείµενο και τις αρµοδιότητες της Ρ.Α.Σ..
Η πλήρωση των θέσεων προσωπικού της Ρ.Α.Σ. πραγµατοποιείται ύστερα από προκήρυξη που εκδίδει το
Α.Σ.Ε.Π. σύµφωνα µε την προβλεπόµενη από τη σχετική
µε το Α.Σ.Ε.Π. εκάστοτε ισχύουσα νοµοθεσία».
10. Οι παράγραφοι 4 και 5 του άρθρου 30 του ν. 3891/
2010 καταργούνται και οι παράγραφοι 6 και 7 αναριθµούνται σε 4 και 5 αντίστοιχα.
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΙΓ: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΙΓ.1: ΕΠΑΝΑΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝΤΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΑΠΕ ΚΑΙ ΣΗΘΥΑ
1. Τα στοιχεία και οι τιµές αναφοράς του πίνακα της
περίπτωσης β΄ της παρ. 1 του άρθρου 13 ν. 3468/2006
(Α΄ 129), όπως ισχύει, και του πίνακα της παραγράφου 3
του άρθρου 27Α ν. 3734/2009 (Α΄ 8), όπως ισχύει, καθώς
και των τιµών του «Ειδικού Προγράµµατος Ανάπτυξης
Φωτοβολταϊκών Συστηµάτων σε κτιριακές εγκαταστάσεις και ιδίως σε δώµατα και στέγες κτιρίων»
(Β΄1079/2009), (Φ/Β Στεγών (<=10kW) στον κατωτέρω
πίνακα A), όπως αυτές οι τιµές έχουν αναπροσαρµοστεί
και εφαρµόζονται για την εκτέλεση των συµβάσεων πώλησης και των συµβάσεων συµψηφισµού κατά την έναρξη ισχύος της παρούσας υποπαραγράφου, επανακαθορίζονται, από την έναρξη ισχύος της παρούσας υποπαραγράφου, για τους σταθµούς ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ που κατά
την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της παρούσας υποπαραγράφου βρίσκονται σε λειτουργία (κανονική ή δοκιµαστική) σύµφωνα µε τις ακόλουθες περιπτώσεις.
α. Τιµολόγηση (€/MWh) ηλεκτρικής ενέργειας από
φωτοβολταϊκούς σταθµούς.
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ΜΤΦΑt: Η ανά µήνα µέση µοναδιαία µικτή τιµή του Φυσικού Αερίου σε €/MWh Ανωτέρας Θερµογόνου Δύναµης (ΑΘΔ), η οποία περιλαµβάνει την τιµή πώλησης µε
το κόστος µεταφοράς και τον ειδικό φόρο κατανάλωσης
(ΜΤΦΑµ ή ΜΤΦΑη) στην οποία προστίθεται και το µέσο
κόστος CO2 που αντιστοιχεί στην ηλεκτροπαραγωγή.
ΜΤΦΑµ: Η ανά µήνα µέση µοναδιαία τιµή πώλησης φυσικού αερίου για συµπαραγωγή σε €/MWh Ανωτέρας
Θερµογόνου Δύναµης (ΑΘΔ) στους χρήστες φυσικού αερίου στην Ελλάδα, εξαιρούµενων των πελατών ηλεκτροπαραγωγής. Η τιµή αυτή ορίζεται µε µέριµνα της Διεύθυνσης Πετρελαϊκής Πολιτικής του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής και κοινοποιείται ανά µήνα στον ΛΑΓΗΕ.
ΜΤΦΑη: Η ανά µήνα µέση µοναδιαία τιµή πώλησης φυσικού αερίου σε €/MWh ανωτέρας θερµογόνου δύναµης
(ΑΘΔ) στους χρήστες ΦΑ στην Ελλάδα οι οποίοι είναι
πελάτες ηλεκτροπαραγωγής. Η τιµή αυτή ορίζεται µε µέριµνα της Διεύθυνσης Πετρελαϊκής Πολιτικής του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής και κοινοποιείται ανά µήνα στον ΛΑΓΗΕ.
Το µέσο κόστος CO2 υπολογίζεται από την µαθηµατική σχέση:
Μέσο Κόστος CO2 (€/MWh) = 0.37*Μέση Τιµή Δικαιωµάτων CO2 (€/tn)*ηe
Μέση Τιµή Δικαιωµάτων CO2: Η ανά µήνα µέση τιµή
των δικαιωµάτων CO2 σε €/tn όπως προκύπτει από τα
στοιχεία του ΕΕΧ (Energy Exchange). Η τιµή αυτή υπολογίζεται µε µέριµνα του Γραφείου Εµπορίας Δικαιωµάτων Εκποµπών του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής και κοινοποιείται ανά µήνα
στον ΛΑΓΗΕ.
Στην περίπτωση που σε σταθµό ΣΗΘΥΑ του πίνακα A η
παραγόµενη θερµική ενέργεια είτε αξιοποιείται για την
παραγωγή αγροτικών προϊόντων, και εφόσον η παραγωγή αγροτικών προϊόντων αποτελεί την κύρια δραστηριότητα του παραγωγού, είτε διατίθεται µέσω δικτύου τηλεθέρµανσης πόλεων, το σταθερό τµήµα της τιµής του πίνακα A (τιµή εξαιρουµένου του ΠΤ) προσαυξάνεται κατά
15%. Σε περίπτωση που σε σταθµό ΣΗΘΥΑ του πίνακα A
τα καυσαέρια αξιοποιούνται για γεωργικούς σκοπούς, το
σταθερό τµήµα της τιµής του πίνακα (τιµή εξαιρουµένου
του ΠΤ) προσαυξάνεται κατά 20% και η προσαύξηση αυτή υπολογίζεται πλέον τυχόν προσαύξησης κατά τις δια-

τάξεις του προηγούµενου εδαφίου.
Σε εφαρµογή των οριζοµένων σχετικά µε τον υπολογισµό του ΜΤΦΑt κάθε παραγωγός κάτοχος µονάδας ΣΗΘΥΑ, υποβάλλει στο ΛΑΓΗΕ βεβαίωση από φορέα του
Μητρώου Φορέων Πιστοποίησης, Επαλήθευσης και Επιθεώρησης του ΛΑΓΗΕ του Άρθρου 3 της Υ.Α. αριθ. Δ5ΗΛ/Γ/Φ1/οικ.23278/23.11.2012 (Β΄ 3108), στην οποία βεβαιώνεται για την αντίστοιχη µονάδα ΣΗΘΥΑ εάν ο παραγωγός ως Χρήστης φυσικού αερίου είναι πελάτης ηλεκτροπαραγωγής ή όχι.
Κάθε παραγωγός κάτοχος Μονάδας Συµπαραγωγής υποβάλλει στο ΛΑΓΗΕ βεβαίωση από φορέα του Μητρώου Φορέων Πιστοποίησης, Επαλήθευσης και Επιθεώρησης του ΛΑΓΗΕ του Άρθρου 3 της Υ.Α. αριθ. Δ5ΗΛ/Γ/Φ1/ οικ.23278/23.11.2012 (Β΄ 3108) στην οποία καθορίζεται σε ποια από τις κατηγορίες του άρθρου 3 της
ΥΑ Δ5-ΗΛ/Γ/Φ1/οικ.15641/14.07.2009(Β΄ 1420) εντάσσεται η µονάδα του.
Σε περίπτωση που τροποποιηθούν οι κατηγορίες του
άρθρου 3 της ΥΑ Δ5-ΗΛ/Γ/Φ1/οικ.15641/14.07.2009 (Β΄
1420), εξουσιοδοτείται ο Υπουργός Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής να τροποποιήσει αναλόγως τις κατηγορίες και τις αντίστοιχες τιµές και συντελεστές των πινάκων Α και Β της παρούσας υποπερίπτωσης.
Οι κατηγορίες ΧΕ και ΜΕ των πινάκων των υποπεριπτώσεων α έως δ της παρούσας περίπτωσης έχουν ως ακολούθως:
ΧΕ: Υλοποίηση της επένδυσης χωρίς τη χρήση δηµόσιας ενίσχυσης κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 2,
ΜΕ: Η υλοποίηση της επένδυσης µε χρήση δηµόσιας
ενίσχυσης κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 2.
Ως ηµεροµηνία Διασύνδεσης, για την ένταξη των
σταθµών στις αντίστοιχες κατηγορίες των πινάκων της
παρούσας περίπτωσης βάσει της «Περιόδου Διασύνδεσης», νοείται η ηµεροµηνία που οι σταθµοί τέθηκαν σε
δοκιµαστική λειτουργία ή, εάν δεν προβλέπεται περίοδος δοκιµαστικής λειτουργίας, ενεργοποιήθηκε η σύνδεσή τους. Σε περίπτωση µεταβολής του εξοπλισµού ή/και
της ισχύος (MW) του σταθµού, ως ηµεροµηνία Διασύνδεσης νοείται η ηµεροµηνία της αρχικής θέσης σε δοκιµαστική λειτουργία ή ενεργοποίησης της σύνδεσης.
2. Για λοιπούς, πλην φωτοβολταϊκών, αιολικών και µικρών υδροηλεκτρικών, σταθµούς ΑΠΕ και για σταθµούς
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ΣΗΘΥΑ τεχνολογιών που δεν περιλαµβάνονται στην Υ.Α.
Δ5-ΗΛ/Γ/Φ1/749/21.03.2012 (B΄ 889), και οι οποίοι κατά
την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου βρίσκονται σε
λειτουργία (κανονική ή δοκιµαστική), η τιµή αποζηµίωσης της παραγόµενης ηλεκτρικής ενέργειας αναπροσαρµόζεται από την έναρξη ισχύος της παρούσας υποπαραγράφου, σύµφωνα µε τις τιµές που καθορίζονται
βάσει των διατάξεων της υποπαραγράφου ΙΓ.5. της παρούσας παραγράφου.
3. Οι διατάξεις των υποπεριπτώσεων (α), (β) και (γ) της
περίπτωσης 1 δεν εφαρµόζονται σε περιπτώσεις σταθµών, για τους οποίους η εφαρµογή των εν λόγω διατάξεων οδηγεί σε τιµή, η οποία, περιλαµβανοµένων τυχόν
προσαυξήσεων, είναι υψηλότερη της τιµής αποζηµίωσης
που εφαρµόζεται για την εκτέλεση των αντίστοιχων
συµβάσεων πώλησης και συµψηφισµού τον Ιανουάριο
του 2014.
4. Ο ΛΑΓΗΕ για τις συµβάσεις πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας στο διασυνδεδεµένο σύστηµα, ο ΔΕΔΔΗΕ για
τις συµβάσεις πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας στο µη
διασυνδεδεµένο δίκτυο των νησιών καθώς και οι προµηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας στην περίπτωση των εγκαταστάσεων του «Ειδικού Προγράµµατος Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστηµάτων σε κτιριακές εγκαταστάσεις
και ιδίως σε δώµατα και στέγες κτιρίων» (Β΄1079/2009)
αναπροσαρµόζουν τις τιµές αποζηµίωσης της παραγόµενης ενέργειας από την έναρξη ισχύος της παρούσας
υποπαραγράφου, σύµφωνα µε τις διατάξεις αυτής.
5. Η ισχύς της παρούσας υποπαραγράφου αρχίζει από
την πρώτη ηµερολογιακή ηµέρα του µήνα έναρξης ισχύος της παρούσας παραγράφου.
ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΙΓ.2: ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ – ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ ΙΓ.1
1. Για την εφαρµογή των διατάξεων της προηγούµενης υποπαραγράφου ΙΓ.1., οι σταθµοί παραγωγής ΑΠΕ
και ΣΗΘΥΑ, µε εξαίρεση τους σταθµούς του «Ειδικού
Προγράµµατος Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστηµάτων
σε κτιριακές εγκαταστάσεις και ιδίως σε δώµατα και στέγες κτιρίων» (Β΄1079/2009), κατατάσσονται στην κατηγορία ΜΕ (µε χρήση ενίσχυσης) της υποπαραγράφου
ΙΓ.1. µε τη συνδροµή σωρευτικά των εξής δυο προϋποθέσεων:
α) Ο σταθµός παραγωγής έχει τύχει άµεσης ενίσχυσης (επιχορήγησης) ή ισοδύναµης ενίσχυσης µε άλλα
µέσα (αφορολόγητα αποθεµατικά, απαλλαγή από φόρο
εισοδήµατος, επιδότηση επιτοκίου) σε ποσοστό µεγαλύτερο από 20% επί του κόστους της επένδυσης όπως αυτό έχει διαµορφωθεί έως την 31.12.2013 και αποτυπώνεται στο λογιστικό σύστηµα και τις λογιστικές καταστάσεις του παραγωγού.
β) Έχει καταβληθεί πάνω από το 50% του συνόλου της
ενίσχυσης (άµεσης ή ισοδύναµης).
Ως δηµόσια ενίσχυση νοείται η ενίσχυση από αναπτυξιακό/επενδυτικό νόµο ή µέσω ένταξης σε προγράµµατα
χρηµατοδοτούµενα από εθνικούς πόρους ή/και πόρους
της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2. α) Για την εφαρµογή των διατάξεων της υποπαραγράφου ΙΓ.1., αρχικά όλοι οι σταθµοί παραγωγής ΑΠΕ
και ΣΗΘΥΑ, µε εξαίρεση τους σταθµούς του «Ειδικού
Προγράµµατος Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστηµάτων
σε κτιριακές εγκαταστάσεις και ιδίως σε δώµατα και στέ-

γες κτιρίων» (Β΄1079/2009), που την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της υποπαραγράφου ΙΓ.1. βρίσκονται σε λειτουργία (κανονική ή δοκιµαστική), κατατάσσονται στην
κατηγορία ΜΕ (µε χρήση ενίσχυσης).
β) Ο ΛΑΓΗΕ για τις συµβάσεις πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας στο διασυνδεδεµένο σύστηµα και ο ΔΕΔΔΗΕ
για τις συµβάσεις πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας στο µη
διασυνδεδεµένο δίκτυο των νησιών, υλοποιούν εντός
τεσσάρων (4) µηνών από την έναρξη ισχύος της υποπαραγράφου ΙΓ.1. κατάλληλα συστήµατα πληροφορικής
για την υποδοχή ηλεκτρονικών δηλώσεων από τους παραγωγούς προκειµένου να ενταχθούν στις κατηγορίες
ΜΕ και ΧΕ της υποπαραγράφου ΙΓ.1. και δηµοσιοποιούν
την ηµεροµηνία θέσης σε λειτουργία των εν λόγω συστηµάτων στον δικτυακό τους τόπο.
γ) Οι παραγωγοί, κάτοχοι σταθµών ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ
που την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της παρούσας παραγράφου βρίσκονται σε λειτουργία (κανονική ή δοκιµαστική), υποβάλουν για κάθε σταθµό ηλεκτρονική δήλωση, η οποία επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του
ν.1599/1986, µε την οποία κατά περίπτωση δηλώνουν:
αα) το κόστος της επένδυσης, το είδος της ενίσχυσης,
το ύψος και το ποσοστό της ενίσχυσης επί του κόστους
επένδυσης, κατά τα οριζόµενα στην υποπερίπτωση α΄
της περίπτωσης 1, καθώς και το ποσό και ποσοστό της ενίσχυσης που έχει καταβληθεί έως την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της υποπαραγράφου ΙΓ.1., ή
ββ) το κόστος της επένδυσης µε αναφορά ότι δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις της υποπερίπτωσης α΄ της
περίπτωσης 1.
Οι παραγωγοί υποβάλλουν τη δήλωση της παρούσας
περίπτωσης εντός διαστήµατος δύο (2) µηνών από την
ηµεροµηνία θέσης σε λειτουργία των συστηµάτων πληροφορικής για την υποδοχή ηλεκτρονικών δηλώσεων.
Μετά την ηλεκτρονική επεξεργασία των δηλώσεων οι
σταθµοί που πληρούν τις προϋποθέσεις κατάταξης στην
κατηγορία ΧΕ (χωρίς χρήση ενίσχυσης) κατατάσσονται
σε αυτήν από την έναρξη ισχύος της υποπαραγράφου
ΙΓ.1. και µέχρι την τελευταία ηµερολογιακή ηµέρα του
µήνα που προηγείται αυτού, εντός του οποίου συνέτρεξαν οι προϋποθέσεις της περίπτωσης 1. Η διαπίστωση
της συνδροµής των προϋποθέσεων της περίπτωσης 1
κατά τα οριζόµενα στο προηγούµενο εδάφιο, γίνεται βάσει και των νέων δηλώσεων που υποβάλλονται σύµφωνα
µε τις διατάξεις της περίπτωσης 3.
Σε περίπτωση κατά την οποία σταθµοί που πληρούν τις
προϋποθέσεις κατάταξης στην κατηγορία ΧΕ (χωρίς
χρήση ενίσχυσης) δεν υποβάλουν τη δήλωση της παρούσας περίπτωσης εντός της ανωτέρω δίµηνης προθεσµίας, η κατάταξή τους στην κατηγορία ΧΕ (χωρίς χρήση
ενίσχυσης) γίνεται από την πρώτη ηµερολογιακή ηµέρα
του επόµενου της υποβολής της δήλωσης µήνα.
Τα συστήµατα πληροφορικής που αναπτύσσονται κατά
τις διατάξεις της παρούσας περίπτωσης παρέχουν τη δυνατότητα υποβολής και των δηλώσεων της περίπτωσης
β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 13 του ν. 3468/2006
καθώς και των δηλώσεων για τους επαγγελµατίες αγρότες της περίπτωσης 1 της υποπαραγράφου ΙΓ.1. της παρούσας παραγράφου.
3. Για τις περιπτώσεις που δεν έχει καταβληθεί πάνω
από το 50% του συνόλου της ενίσχυσης (άµεσης ή ισοδύναµης) έως την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της υποπαραγράφου ΙΓ.1. , οι παραγωγοί υποχρεούνται εντός
δύο (2) µηνών από την ηµεροµηνία τελευταίας καταβο-
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λής του ποσού µε το οποίο καλύπτεται το όριο του 50%
να υποβάλουν νέα περί του γεγονότος αυτού ηλεκτρονική δήλωση, η οποία επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης
του ν. 1599/1986, ώστε να υπαχθούν στην κατηγορία
ΜΕ. Η κατάταξη γίνεται κατά την πρώτη ηµερολογιακή
ηµέρα του µήνα, εντός του οποίου έγινε η τελευταία καταβολή του ποσού του προηγούµενου εδαφίου από τον
αρµόδιο φορέα που παρέχει την ενίσχυση. Στην περίπτωση που δεν τηρηθεί από τον παραγωγό η προθεσµία
των δύο (2) µηνών της παρούσας η κατάταξη γίνεται από
την πρώτη ηµερολογιακή ηµέρα του µήνα που έπεται αυτού της υποβολής της αρχικής, βάσει της περίπτωσης 2,
δήλωσης. Σε περίπτωση που η ηµεροµηνία τελευταίας
καταβολής του ποσού µε το οποίο καλύπτεται το όριο
του 50% του συνόλου της ενίσχυσης είναι προγενέστερη της ηµεροµηνίας θέσης σε εφαρµογή των πληροφοριακών συστηµάτων της υποπερίπτωσης β΄ της περίπτωσης 2 το διάστηµα των δύο (2) µηνών της παρούσας υπολογίζεται από την ηµεροµηνία θέσης σε εφαρµογή
των εν λόγω συστηµάτων.
4. Σε περίπτωση διαπίστωσης ένταξης σταθµού στην
κατηγορία ΧΕ (χωρίς τη χρήση ενίσχυσης) βάσει ανακριβούς δήλωσης του παραγωγού, πέραν των λοιπών κυρώσεων, ο παραγωγός αποζηµιώνεται εφεξής (από την επόµενη περίοδο τιµολόγησης) βάσει του καθεστώτος τιµολόγησης που θα ισχύει για νεοεισερχόµενους σταθµούς και ανεξάρτητα των όρων της οικείας σύµβασης
πώλησης. Επιπλέον, η αποζηµίωση της ενέργειας που
εγχύθηκε το διάστηµα από την πρώτη ηµερολογιακή ηµέρα του µήνα υποβολής της δήλωσης και µέχρι το µήνα
διαπίστωσης της υποβολής ανακριβούς δήλωσης θα επαναϋπολογιστεί µε την τιµή που αποζηµιώνεται αντίστοιχος νεοεισερχόµενος σταθµός κατά την ηµεροµηνία
υποβολής της ανακριβούς δήλωσης.
5. Οι εκάστοτε αρµόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σε
συνεργασία µε το ΛΑΓΗΕ, το ΔΕΔΔΗΕ και τις κατά περίπτωση αρµόδιες αρχές για τη χορήγηση δηµόσιας ενίσχυσης, δύνανται να διενεργούν δειγµατοληπτικούς ελέγχους για την ακρίβεια των δηλώσεων.
ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΙΓ.3: ΠΑΡΟΧΗ ΕΚΠΤΩΣΗΣ
1. Εντός δύο (2) µηνών από την έναρξη ισχύος της παρούσας παραγράφου, οι παραγωγοί ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ,
πλην των περιπτώσεων που εντάσσονται στο «Ειδικό
Πρόγραµµα Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστηµάτων σε
κτιριακές εγκαταστάσεις και ιδίως σε δώµατα και στέγες
κτιρίων» (Β΄ 1079/2009), προβαίνουν στην έκδοση και
παράδοση πιστωτικού τιµολογίου µε βάση το Ειδικό Ενηµερωτικό Σηµείωµα που θα εκδώσουν ο ΛΑΓΗΕ για το
Διασυνδεδεµένο Σύστηµα και ο ΔΕΔΔΗΕ για το Δίκτυο
των Μη Διασυνδεδεµένων Νησιών. Οι παραγωγοί ΑΠΕ
και ΣΗΘΥΑ υποχρεούνται να εκδώσουν πιστωτικό τιµολόγιο κατά τον Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (ΚΦΑΣ) (ν. 4093/2012), µε το οποίο παρέχουν έκπτωση επί της συνολικής αξίας της εγχεόµενης κατά το
2013 ενέργειας:
α) σε ποσοστό 34% για φωτοβολταϊκούς σταθµούς
που συνδέθηκαν έως 31.12.2009,
β) σε ποσοστό 35% για φωτοβολταϊκούς σταθµούς
που συνδέθηκαν από 1.1.2010 έως 31.12.2011,
γ) σε ποσοστό 37% για φωτοβολταϊκούς σταθµούς
που συνδέθηκαν από 1.1.2012 έως 31.12.2012,
δ) σε ποσοστό 37,5% για φωτοβολταϊκούς σταθµούς

που συνδέθηκαν από 1.1.2013 έως 31.12.2013,
ε) σε ποσοστό 20% ειδικά για φωτοβολταϊκούς σταθµούς έως και 100 kW (συµπεριλαµβανοµένων των σταθµών που ανήκουν σε κατ΄ επάγγελµα αγρότες),
στ) σε ποσοστό 10% για τις υπόλοιπες ΑΠΕ/ΣΗΘΥΑ.
2. Μέχρι την έκδοση και παράδοση στο ΛΑΓΗΕ του πιστωτικού τιµολογίου που αναφέρεται στην περίπτωση
αυτή, αναστέλλεται η υποχρέωση, του ΛΑΓΗΕ για το
Διασυνδεδεµένο Σύστηµα και του ΔΕΔΔΗΕ για το Δίκτυο των Μη Διασυνδεδεµένων Νησιών, καταβολής τιµήµατος για την ποσότητα ενέργειας που έχει παραδοθεί
και δεν έχει εξοφληθεί. Τα ακριβή οικονοµικά και φορολογικά στοιχεία του πιστωτικού τιµολογίου θα παρέχονται στους παραγωγούς ΑΠΕ/ΣΗΘΥΑ από το ΛΑΓΗΕ και
τον ΔΕΔΔΗΕ µέσω του Ειδικού Ενηµερωτικού Σηµειώµατος. Όσον αφορά στα λοιπά θέµατα φορολογικής απεικόνισης πιστωτικών τιµολογίων, ισχύουν οι διατάξεις
του Κώδικα ΦΠΑ (ν. 2859/2000) και του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (ΚΦΑΣ) ν. 4093/2012 µε
επιφύλαξη των ακόλουθων περιπτώσεων 4, 5 και 6.
3. Για τους παραγωγούς ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ που εκδίδουν σύµφωνα µε την περίπτωση 1 πιστωτικό τιµολόγιο
η έκτακτη εισφορά της περίπτωσης 1 της της υποπαραγράφου Ι.2 της παραγράφου Ι του πρώτου άρθρου του ν.
4093/2012 και της περίπτωσης 8 της υποπαραγράφου Ι.4
της παραγράφου Ι του πρώτου άρθρου του ν. 4152/2013
(Α΄ 107) επαναϋπολογίζεται για το 2013 επί των µειωµένων, µετά την έκπτωση, εσόδων από την πώληση ενέργειας το αναφερόµενο έτος.
4. Για την εφαρµογή της παρούσας παραγράφου , δεν
ισχύουν οι διατάξεις του τελευταίου εδαφίου της υποπαραγράφου (α) της παραγράφου 5 του άρθρου 19 του Κώδικα του Κώδικα ΦΠΑ (ν. 2859/2000) σχετικά µε την υποχρέωση γνωστοποίησης των εκπτώσεων στην αρµόδια
Δ.Ο.Υ..
5. Ειδικά και κατά παρέκκλιση των διατάξεων της παραγράφου 15 του άρθρου 6 του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (ΚΦΑΣ) ν. 4093/2012, τα πιστωτικά τιµολόγια της περίπτωσης 1 που αφορούν εκπτώσεις επί της συνολικής αξίας της πωληθείσας ενέργειας
της περιόδου 1.1.2013 έως και 31.12.2013 επιτρέπεται:
(α) να εκδοθούν σε χρόνο µεταγενέστερο της λήξης της
διαχειριστικής περιόδου του εκάστοτε παραγωγού ΑΠΕ
και ΣΗΘΥΑ και µε ηµεροµηνία έκδοσης εντός της επόµενης διαχειριστικής περιόδου και (β) να χρησιµοποιηθούν,
ανεξαρτήτως της ηµεροµηνίας έκδοσης του πιστωτικού
τιµολογίου, για τη µείωση των φορολογητέων εσόδων
των παραγωγών ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ που αφορούν την περίοδο 1.1.2013 έως και 31.12.2013, σύµφωνα µε την αρχή της αυτοτέλειας των χρήσεων.
6. Σε περίπτωση που παραγωγός ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ έχει
ήδη υποβάλει δήλωση φόρου εισοδήµατος για περίοδο
που καλύπτει ολικά ή µερικά την ως άνω περίοδο
1.1.2013 - 31.12.2013 πριν την έκδοση του πιστωτικού τιµολογίου της περίπτωσης 1, δικαιούται να υποβάλει τροποποιητική δήλωση φόρου εισοδήµατος για την εν λόγω
περίοδο, λαµβάνοντας υπόψη το ποσό της έκπτωσης
του πιστωτικού τιµολογίου που αναλογεί στην εν λόγω
περίοδο. Η προθεσµία για την υποβολή της ως άνω τροποποιητικής δήλωσης φόρου εισοδήµατος λήγει κατά
την ηµεροµηνία εµπρόθεσµης υποβολής της δήλωσης
φόρου εισοδήµατος της επόµενης διαχειριστικής περιόδου. Στην περίπτωση λήξης της ως άνω προθεσµίας τα
πιστωτικά τιµολόγια της περίπτωσης 1 θα χρησιµοποιη-
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θούν, ανεξαρτήτως της ηµεροµηνίας έκδοσης του πιστωτικού τιµολογίου, για την µείωση των φορολογητέων εσόδων των παραγωγών ΑΠΕ/ΣΗΘΥΑ που αφορούν την επόµενη διαχειριστική περίοδο.
7. Εφόσον οποτεδήποτε µέχρι την έναρξη ισχύος της
παρούσας παραγράφου επιβλήθηκε κατάσχεση εις χείρας του ΛΑΓΗΕ ως τρίτου για απαιτήσεις που έχει παραγωγός ΑΠΕ/ΣΗΘΥΑ κατά του ΛΑΓΗΕ, και ο ΛΑΓΗΕ έχει
δηλώσει στη σχετική του δήλωση ενώπιον του αρµόδιου
Ειρηνοδικείου ότι υπάρχουν χρηµατικές υποχρεώσεις
του ΛΑΓΗΕ προς τον εν λόγω παραγωγό/οφειλέτη του
επιβάλλοντος την κατάσχεση, οι οποίες απαιτήσεις έχουν δεσµευθεί από το ΛΑΓΗΕ για να αποδοθούν στον
κατασχόντα, αναστέλλεται η υποχρέωση, του ΛΑΓΗΕ να
καταβάλει αυτές στον κατασχόντα µέχρι την έκδοση και
παράδοση στο ΛΑΓΗΕ του πιστωτικού τιµολογίου που αναφέρεται στην περίπτωση 2 της παρούσας υποπαραγράφου. Επιπλέον οι δεσµευµένες αυτές απαιτήσεις για
ενέργεια που εγχύθηκε στο Δίκτυο/Σύστηµα από
1.1.2013 έως και 31.12.2013 µειώνονται αναλογικά µε τα
ποσοστά του πιστωτικού τιµολογίου της περίπτωσης 1
της παρούσας υποπαραγράφου. Εφόσον όµως υπάρχουν και άλλες χρηµατικές υποχρεώσεις του ΛΑΓΗΕ
προς τον εν λόγω παραγωγό/οφειλέτη του επιβάλλοντος την κατάσχεση για ενέργεια που εγχύθηκε στο Δίκτυο/Σύστηµα σε περίοδο διαφορετική από αυτήν που αναφέρεται στην οικεία δήλωση του ΛΑΓΗΕ ενώπιον του
αρµόδιου Ειρηνοδικείου, αυτές δεσµεύονται και θα αποδοθούν στον κατασχόντα µέχρι την πλήρη εξόφληση
του ποσού της κατασχέσεως , υπό τον όρο πλήρωσης
και των λοιπών προϋποθέσεων που αναφέρει ο ΛΑΓΗΕ
στις οικείες δηλώσεις του ενώπιον του αρµόδιου Ειρηνοδικείου. Ο ΛΑΓΗΕ δεν φέρει καµία απολύτως ευθύνη ούτε απέναντι στον παραγωγό ΑΠΕ/ΣΗΘΥΑ ούτε απέναντι
στον επιβάλλοντα την κατάσχεση για τυχόν θετική ή αποθετική ζηµία ή διαφυγόντα κέρδη αυτών από την εφαρµογή της παρούσας περίπτωσης. Οι διατάξεις της
παρούσας εφαρµόζονται αναλόγως και για τον ΔΕΔΔΗΕ.
ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΙΓ.4: ΕΠΕΚΤΑΣΗ – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ
ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
Για όλους τους σταθµούς ΑΠΕ, που εµπίπτουν στις
διατάξεις της υποπαραγράφου ΙΓ.1. , µε την επιφύλαξη
των διατάξεων της περίπτωσης 3 της ίδιας υποπαραγράφου ΙΓ.1., και λειτουργούν για λιγότερο από 12 χρόνια,
µε σηµείο αναφοράς την 1η Ιανουαρίου 2014, επεκτείνεται αυτοδίκαια η σύµβαση πώλησης και η σύµβαση συµψηφισµού του «Ειδικού Προγράµµατος Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστηµάτων σε κτιριακές εγκαταστάσεις
και ιδίως σε δώµατα και στέγες κτιρίων» (Β΄1079/2009),
κατά 5 χρόνια και για ίσο χρόνο οι απαιτούµενες άδειες
παραγωγής και λειτουργίας και για εγκατεστηµένη ισχύ
ίση µε την ισχύ κατά την 1η Ιανουαρίου 2014. Στους παραγωγούς των σταθµών του προηγούµενου εδαφίου κατά το διάστηµα επέκτασης της σύµβασης πώλησης δίδονται οι δυνατότητες επιλογής αποζηµίωσης της παραγόµενης ενέργειας σύµφωνα µε τις ακόλουθες περιπτώσεις.
α) Βάσει µεθοδολογίας που καθορίζεται µε απόφαση
του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής
Αλλαγής, που εκδίδεται µετά από πρόταση του ΛΑΓΗΕ
και γνώµη της ΡΑΕ, λαµβάνοντας υπόψη τα χαρακτηρι-

στικά των τεχνολογιών ως προς τη συµβολή τους στη
σταθερότητα του ηλεκτρικού συστήµατος και τις τιµές ηλεκτρικής ενέργειας όπως αυτές διαµορφώνονται από
τη λειτουργία της αγοράς.
β) Με τιµή 90 €/MWh για µέγιστη ετήσια ποσότητα ενέργειας που υπολογίζεται από τη µαθηµατική σχέση:
Ενέργεια (kWh) = Εγκατεστηµένη Ισχύς (kW) X Συντελεστής Απόδοσης (kWh/kW).
Ο Συντελεστής Απόδοσης ανά τεχνολογία αποτυπώνεται στον παρακάτω πίνακα.
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
Συντελεστής Απόδοσης (kWh/kW)
Φ/Β σταθµοί στο Διασυν/νο Σύστηµα
Φ/Β σταθµοί στα Μη Διασυν/να Νησιά
Φ/Β σταθµοί Ειδικού Προγράµµατος
Στεγών (<=10 kW) –(Β΄1079/2009)
Αιολικοί σταθµοί στο
Διασυν/νο Σύστηµα
Αιολικοί σταθµοί στα
Μη Διασυν/να Νησιά
Μικρά Υδροηλεκτρικά
Βιοµάζα
Αέρια από ΧΥΤΑ
Βιοαέριο
Ηλιοθερµικά (Με ή χωρίς αποθήκευση)

1500
1700
1400
2250
2500
3150
7800
6500
7800
2200

Το πλεόνασµα ενέργειας που προκύπτει από την εφαρµογή των διατάξεων της υποπερίπτωσης β΄ διοχετεύεται στο Σύστηµα ή/και το Δίκτυο χωρίς υποχρέωση
για οποιαδήποτε αποζηµίωση στον παραγωγό. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, που εκδίδεται µετά από πρόταση του
ΛΑΓΗΕ και γνώµη της ΡΑΕ, καθορίζεται η µοναδιαία τιµή
µε την οποία θα υπολογίζεται η αποζηµίωση για το πλεόνασµα της ενέργειας η οποία θα καταβάλλεται από τους
Προµηθευτές, υπέρ του Ειδικού Λογαριασµού του άρθρου 40 του ν. 2773/1999.
Η επιλογή µεταξύ των υποπεριπτώσεων α΄ και β΄ γίνεται µε αµετάκλητη δήλωση του παραγωγού στον ΛΑΓΗΕ, τον ΔΕΔΔΗΕ ή τον Προµηθευτή, κατά περίπτωση,
η οποία πρέπει να υποβληθεί τουλάχιστον 6 µήνες πριν
την έναρξη επέκτασης της σύµβασης. Σε περίπτωση µη
υποβολής της δήλωσης εντός του ανωτέρω διαστήµατος
των 6 µηνών, η αποζηµίωση κάθε φορά γίνεται µε τη µικρότερη τιµή εκ των δύο υποπεριπτώσεων α΄ και β΄ της
παρούσας.
ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΙΓ.5: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 13 ΤΟΥ Ν. 3468/2006
1. Η περίπτωση β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 13
του ν. 3468/2006 αντικαθίσταται, για όλους τους σταθµούς ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ που τίθενται σε δοκιµαστική λειτουργία ή ενεργοποιείται η σύνδεσή τους µετά την έναρξη ισχύος της παρούσας παραγράφου, ως εξής:
«β) Η τιµολόγηση της ηλεκτρικής ενέργειας κατά την
προηγούµενη περίπτωση εκτός από την ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται από φωτοβολταϊκούς σταθµούς για
τους οποίους έχουν οριστεί ξεχωριστές τιµές από το ν.
3734/2009 (Α΄ 8), όπως ισχύει, γίνεται µε βάση τα στοιχεία του ακόλουθου πίνακα:
Σε περίπτωση που υλοποιηθεί διασύνδεση νησιού µε
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το Διασυνδεδεµένο Σύστηµα της ηπειρωτικής χώρας, η
παραγόµενη ενέργεια από αιολικούς σταθµούς και σταθµούς ΣΗΘΥΑ που λειτουργούν στο εν λόγω νησί αποζηµιώνεται βάσει των κατηγοριών 1, 2 και 29 του πίνακα Α
αντίστοιχα, από την πρώτη ηµερολογιακή ηµέρα του µήνα που έπεται της ηµεροµηνίας θέσης σε λειτουργία της
διασύνδεσης.
Οι κατηγορίες «µε ενίσχυση» (ΜΕ) και «χωρίς ενίσχυση» (ΧΕ) του ανωτέρω πίνακα Α έχουν ως ακολούθως:
«Με ενίσχυση» (ΜΕ): Για την υλοποίηση της επένδυσης γίνεται χρήση δηµόσιας ενίσχυσης, και συγκεκριµένα χρήση άµεσης ενίσχυσης (επιχορήγηση) ή ισοδύναµης ενίσχυσης µε άλλα µέσα (αφορολόγητα αποθεµατικά, απαλλαγή από φόρο εισοδήµατος, επιδότηση επιτοκίου) σε ποσοστό µεγαλύτερο από 20% επί του κόστους
της επένδυσης όπως αυτό έχει διαµορφωθεί έως την ηµεροµηνία έναρξης της δοκιµαστικής λειτουργίας του
σταθµού ή ενεργοποίησης της σύνδεσής του, κατά περίπτωση, και αποτυπώνεται στο λογιστικό σύστηµα και τις
λογιστικές καταστάσεις του παραγωγού.
«Χωρίς ενίσχυση» (ΧΕ): Η υλοποίηση της επένδυσης
πραγµατοποιήθηκε χωρίς τη χρήση δηµόσιας ενίσχυσης
όπως αυτή περιγράφεται στο προηγούµενο εδάφιο.
Προκειµένου για την ένταξη στις ανωτέρω κατηγορίες
«µε ενίσχυση» και «χωρίς ενίσχυση» οι παραγωγοί δηλώνουν, µε υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, κατά περίπτωση:
αα) το κόστος της επένδυσης, το είδος της ενίσχυσης,
το ύψος και το ποσοστό της ενίσχυσης επί του κόστους
επένδυσης, ανεξάρτητα εάν το σύνολο αυτής έχει καταβληθεί έως την ηµεροµηνία υποβολής της δήλωσης, ή
ββ) το κόστος της επένδυσης µε αναφορά ότι δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις ένταξης στην κατηγορία «µε
ενίσχυση» του πίνακα Α της παρούσας.
Η ανωτέρω δήλωση υποβάλλεται στο ΛΑΓΗΕ για τις
συµβάσεις πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας στο Διασυνδεδεµένο Σύστηµα και στο ΔΕΔΔΗΕ για τις συµβάσεις
πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας στο Δίκτυο των Μη Διασυνδεδεµένων Νησιών έως την τελευταία ηµερολογιακή
ηµέρα του µήνα που ο σταθµός τέθηκε σε δοκιµαστική
λειτουργία ή, εάν δεν προβλέπεται περίοδος δοκιµαστικής λειτουργίας, ενεργοποιήθηκε η σύνδεσή του. Η κατάταξη στις κατηγορίες «µε ενίσχυση» (ΜΕ) και «χωρίς
ενίσχυση» (ΧΕ) βάσει της ανωτέρω δήλωσης γίνεται από
την ηµεροµηνία που ο σταθµός τέθηκε σε δοκιµαστική
λειτουργία ή, εάν δεν προβλέπεται περίοδος δοκιµαστικής λειτουργίας, ενεργοποιήθηκε η σύνδεσή του. Σε περίπτωση παράλειψης της υποβολής της δήλωσης οι
σταθµοί κατατάσσονται στην κατηγορία «µε ενίσχυση»
(ΜΕ). Σε περίπτωση κατά την οποία για σταθµούς που
πληρούν τις προϋποθέσεις κατάταξης στην κατηγορία
ΧΕ (χωρίς χρήση ενίσχυσης) υποβληθεί εκπρόθεσµα η
σχετική δήλωση, η κατάταξή τους στην κατηγορία ΧΕ
(χωρίς χρήση ενίσχυσης) γίνεται από την πρώτη ηµερολογιακή ηµέρα του επόµενου της υποβολής της δήλωσης µήνα. Η δήλωση για την κατάταξη στις κατηγορίες
της παρούσας υποβάλλεται υποχρεωτικά ηλεκτρονικά,
και επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του ν. 1599/1986,
στην περίπτωση που βρίσκεται σε λειτουργία σχετικό
σύστηµα πληροφορικής για την υποδοχή της.
Σε περίπτωση διαπίστωσης ένταξης σταθµού στην κατηγορία «χωρίς ενίσχυση» (ΧΕ) στη βάση ανακριβούς
δήλωσης του παραγωγού, πέραν των λοιπών κυρώσεων,
ο παραγωγός αποζηµιώνεται εφεξής (από την επόµενη

περίοδο τιµολόγησης) βάσει του καθεστώτος τιµολόγησης που θα ισχύει για νεοεισερχόµενους σταθµούς και
ανεξάρτητα των όρων της οικείας σύµβασης πώλησης.
Επιπλέον, η αποζηµίωση της ενέργειας που εγχύθηκε το
διάστηµα από την πρώτη ηµερολογιακή ηµέρα του µήνα
υποβολής της δήλωσης και µέχρι το µήνα διαπίστωσης
της υποβολής ανακριβούς δήλωσης θα επαναϋπολογιστεί µε την τιµή µε την οποία αποζηµιώνεται νεοεισερχόµενος σταθµός κατά την ηµεροµηνία υποβολής της ανακριβούς δήλωσης.
Οι εκάστοτε αρµόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σε συνεργασία µε το ΛΑΓΗΕ, το ΔΕΔΔΗΕ και τις κατά περίπτωση αρµόδιες αρχές για τη χορήγηση δηµόσιας ενίσχυσης, δύνανται να διενεργούν δειγµατοληπτικούς ελέγχους για την ακρίβεια των δηλώσεων.
Η προσαρµογή τιµής φυσικού αερίου (ΠΤ) είναι µέγεθος που καλύπτει τις µεταβολές του κόστους του φυσικού αερίου και υπολογίζεται ως εξής:
ΠΤ = ((1-((η-ηe)/ηhr))/ηe)x(ΜΤΦΑt-26), όπου
ηe: Ηλεκτρικός βαθµός απόδοσης µονάδας συµπαραγωγής, όπως ορίζεται στην Υ.Α. Δ5-ΗΛ/Γ/Φ1/749/
21.03.2012 (B΄ 889)
ηh: Θερµικός βαθµός απόδοσης µονάδας συµπαραγωγής, όπως ορίζεται στην Υ.Α. Δ5-ΗΛ/Γ/Φ1/749/
21.03.2012 (B΄ 889)
η = ηe + ηh: Ολικός βαθµός απόδοσης µονάδας συµπαραγωγής
ηhr: είναι η τιµή αναφοράς του βαθµού απόδοσης για
τη χωριστή παραγωγή θερµικής ενέργειας, όπως ορίζεται στην Υ.Α. Δ5-ΗΛ/Γ/Φ1/749/21.03.2012 (B΄ 889), όπου
οι βαθµοί απόδοσης σε Ανώτερη Θερµογόνο Δύναµη
(ΑΘΔ) όπως στον παρακάτω πίνακα Β.
ΜΤΦΑt: Η ανά µήνα µέση µοναδιαία µικτή τιµή του Φυσικού Αερίου σε €/MWh Ανωτέρας Θερµογόνου Δύναµης (ΑΘΔ), η οποία περιλαµβάνει την τιµή πώλησης µε
το κόστος µεταφοράς και τον ειδικό φόρο κατανάλωσης
(ΜΤΦΑµ ή ΜΤΦΑη) στην οποία προστίθεται και το µέσο
κόστος CO2 που αντιστοιχεί στην ηλεκτροπαραγωγή.
ΜΤΦΑµ: Η ανά µήνα µέση µοναδιαία τιµή πώλησης φυσικού αερίου για συµπαραγωγή σε €/MWh Ανωτέρας
Θερµογόνου Δύναµης (ΑΘΔ) στους χρήστες φυσικού αερίου στην Ελλάδα, εξαιρούµενων των πελατών ηλεκτροπαραγωγής. Η τιµή αυτή ορίζεται µε µέριµνα της Διεύθυνσης Πετρελαϊκής πολιτικής του ΥΠΕΚΑ και κοινοποιείται ανά µήνα στον ΛΑΓΗΕ.
ΜΤΦΑη: Η ανά µήνα µέση µοναδιαία τιµή πώλησης φυσικού αερίου σε €/MWh ανωτέρας θερµογόνου δύναµης
(ΑΘΔ) στους χρήστες ΦΑ στην Ελλάδα οι οποίοι είναι
πελάτες ηλεκτροπαραγωγής. Η τιµή αυτή ορίζεται µε µέριµνα της Διεύθυνσης Πετρελαϊκής Πολιτικής του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής και κοινοποιείται ανά µήνα στον ΛΑΓΗΕ.
Το µέσο κόστος CO2 υπολογίζεται από την µαθηµατική σχέση:
Μέσο Κόστος CO2 (€/MWh) = 0.37*Μέση Τιµή Δικαιωµάτων CO2 (€/tn)*ηe
Μέση Τιµή Δικαιωµάτων CO2: Η ανά µήνα µέση τιµή
των δικαιωµάτων CO2 σε €/tn όπως προκύπτει από τα
στοιχεία του ΕΕΧ (Energy Exchange). Η τιµή αυτή υπολογίζεται µε µέριµνα του Γραφείου Εµπορίας Δικαιωµάτων Εκποµπών του ΥΠΕΚΑ και κοινοποιείται ανά µήνα
στον ΛΑΓΗΕ.
Σε εφαρµογή των οριζοµένων σχετικά µε τον υπολογι-
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σµό του ΜΤΦΑt κάθε παραγωγός κάτοχος µονάδας ΣΗΘΥΑ, υποβάλλει στο ΛΑΓΗΕ βεβαίωση από φορέα του
Μητρώου Φορέων Πιστοποίησης, Επαλήθευσης και Επιθεώρησης του ΛΑΓΗΕ του Άρθρου 3 της Υ.Α. αριθ. Δ5ΗΛ/Γ/Φ1/οικ.23278/23.11.2012 (Β΄ 3108), στην οποία βεβαιώνεται για την αντίστοιχη µονάδα ΣΗΘΥΑ εάν ο παραγωγός ως χρήστης Φυσικού Αερίου είναι πελάτης ηλεκτροπαραγωγής ή όχι.
Κάθε παραγωγός κάτοχος Μονάδας Συµπαραγωγής υποβάλλει στο ΛΑΓΗΕ βεβαίωση από φορέα του Μητρώου Φορέων Πιστοποίησης, Επαλήθευσης και Επιθεώρησης του ΛΑΓΗΕ του Άρθρου 3 της Υ.Α. αριθ. Δ5ΗΛ/Γ/Φ1/ οικ.23278/23.11.2012 (Β΄ 3108) στην οποία καθορίζεται σε ποια από τις κατηγορίες του άρθρου 3 της
ΥΑ Δ5-ΗΛ/Γ/Φ1/οικ.15641/14.07.2009(Β΄ 1420) εντάσσεται η µονάδα του.
Σε περίπτωση που τροποποιηθούν οι κατηγορίες του
άρθρου 3 της ΥΑ Δ5-ΗΛ/Γ/Φ1/οικ.15641/14.07.2009 (Β΄
1420), εξουσιοδοτείται ο Υπουργός Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής να τροποποιήσει αναλόγως τις κατηγορίες και τις αντίστοιχες τιµές και συντελεστές των πινάκων Α και Β της παρούσας.
Στην περίπτωση που σε σταθµό ΣΗΘΥΑ του πίνακα A η
παραγόµενη θερµική ενέργεια είτε αξιοποιείται για την
παραγωγή αγροτικών προϊόντων, και εφόσον η παραγωγή αγροτικών προϊόντων αποτελεί την κύρια δραστηριότητα του παραγωγού, είτε διατίθεται µέσω δικτύου τηλεθέρµανσης πόλεων, το σταθερό τµήµα της τιµής του πίνακα A (τιµή εξαιρουµένου του ΠΤ) προσαυξάνεται κατά
15%. Σε περίπτωση που σε σταθµό ΣΗΘΥΑ του πίνακα A
τα καυσαέρια αξιοποιούνται για γεωργικούς σκοπούς, το
σταθερό τµήµα της τιµής του πίνακα (τιµή εξαιρουµένου
του ΠΤ) προσαυξάνεται κατά 20% και η προσαύξηση αυτή υπολογίζεται πλέον τυχόν προσαύξησης κατά τις διατάξεις του προηγούµενου εδαφίου.
Όπου στην υφιστάµενη νοµοθεσία γίνεται αναφορά
στις κατηγορίες α εώς ιζ του πίνακα της παρούσης όπως
αυτός ίσχυε προ της αντικατάστασής του από τον πίνακα Α, αυτή νοείται ως αναφορά στις κατηγορίες 1 έως 30
του πίνακα Α και η αντιστοίχιση γίνεται µε βάση την περιγραφή της κάθε κατηγορίας.».
2. Στο τέλος του άρθρου 13 του ν. 3468/2006 προστίθενται παράγραφοι 10 και 11 ως εξής:
«10. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, που εκδίδεται µετά από γνώµη της ΡΑΕ, µπορεί να µεταβάλλεται και να εξειδικεύεται το σύνολο ή µέρος των στοιχείων του ανωτέρω πίνακα Α και ιδίως όσον αφορά στις τιµές και στην ειδικότερη κατηγοριοποίηση ανά τεχνολογία ΑΠΕ και ισχύ, καθώς και να καθορίζεται το σταθερό τµήµα και το
µέγεθος Προσαρµογή Τιµής (ΠΤ) για τη ΣΗΘΥΑ µε χρήση
φυσικού αερίου. Για τη µεταβολή και εξειδίκευση αυτή
λαµβάνονται κυρίως υπόψη ο ενεργειακός σχεδιασµός
και οι ανάγκες του ενεργειακού συστήµατος, η διείσδυση των σταθµών του πίνακα Α της παραγράφου 1 στο ενεργειακό ισοζύγιο της χώρας, η πορεία επίτευξης των
στόχων που καθορίζονται βάσει του άρθρου 1 και η µείωση του κόστους των τεχνολογιών. Η απόφαση της παρούσας αφορά σε σταθµούς που θα συνδεθούν στο Σύστηµα ή το Δίκτυο µετά την παρέλευση δύο ηµερολογιακών ετών από την παρέλευση του έτους έκδοσής της.
11. α) Για τις κατηγορίες 7, 8, 9, 11, 12, 13, 16 και 17
του πίνακα Α, τα επίπεδα συνολικής ισχύος σταθµών που
τίθενται σε δοκιµαστική λειτουργία ή ενεργοποιείται η

σύνδεσή τους µετά την 1.1.2014 και η παραγόµενη ενέργεια των οποίων θα αποζηµιώνεται µε τις τιµές του πίνακα αυτού έχουν ως ακολούθως:
αα) Κατηγορίες 7 και 8: στο Διασυνδεδεµένο Σύστηµα
συνολικά 100 MW, στο Μη Διασυνδεδεµένο Σύστηµα συνολικά 10% επί της συνολικής εγκατεστηµένης ισχύος
κάθε ανεξάρτητου συστήµατος,
ββ) Κατηγορία 9: 50 MW,
γγ) Κατηγορίες 11 έως 13: στο Διασυνδεδεµένο Σύστηµα συνολικά 40 MW κατ΄ έτος και, εάν το σύνολο της
ισχύος σταθµών που τίθενται σε δοκιµαστική λειτουργία
ή ενεργοποιείται η σύνδεσή τους στο τέλος εκάστου έτους υπολείπεται των 40 MW, η διαφορά προσαυξάνει
το επίπεδο συνολικής ισχύος των 40 MW του επόµενου
έτους
δδ) Κατηγορίες 16 και 17: στο Διασυνδεδεµένο Σύστηµα συνολικά 50 MW κατ΄ έτος και, εάν το σύνολο της ισχύος σταθµών που τίθενται σε δοκιµαστική λειτουργία
ή ενεργοποιείται η σύνδεσή τους στο τέλος εκάστου έτους υπολείπεται των 50 MW, η διαφορά προσαυξάνει
το επίπεδο συνολικής ισχύος των 50 MW του επόµενου
έτους.
β) Τα ανωτέρω επίπεδα ισχύος (MW) µπορούν να αυξάνονται µε απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, που εκδίδεται µετά από γνώµη της ΡΑΕ λαµβάνοντας υπόψη τον ενεργειακό
σχεδιασµό και τις ανάγκες του ενεργειακού συστήµατος, την πορεία επίτευξης των στόχων που καθορίζονται
βάσει του άρθρου 1, τη µείωση του κόστους των τεχνολογιών, και τη διαµόρφωση των τιµών του πίνακα A της
παραγράφου 1.
γ) Η παραγόµενη ενέργεια σταθµών οι οποίοι τίθενται
σε δοκιµαστική λειτουργία ή ενεργοποιείται η σύνδεσή
τους µετά την 1.1.2014 καθ΄ υπέρβαση των επιπέδων
συνολικής ισχύος της παρούσας παραγράφου αποζηµιώνεται µε τιµή που προκύπτει στο πλαίσιο του Ηµερήσιου
Ενεργειακού Προγραµµατισµού και της Εκκαθάρισης
των Αποκλίσεων Παραγωγής – Ζήτησης, κατ΄ εφαρµογή
του Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας του άρθρου 120 του ν. 4001/2011. Κατά παρέκκλιση των διατάξεων της περίπτωσης α) της παραγράφου 2 του άρθρου
143 του ν. 4001/2011, η τιµή µε την οποία θα αποζηµιώνεται η κατά το προηγούµενο εδάφιο παραγόµενη ενέργεια αποτελεί και την τιµή αποζηµίωσης που καλείται να
καταβάλλει ο Προµηθευτής ηλεκτρικής ενέργειας για
την εν λόγω ποσότητα ενέργειας Α.Π.Ε. Η ισχύς των
σταθµών της παρούσας περίπτωσης που αντιστοιχούν
στις υποπεριπτώσεις γγ΄ και δδ΄ της περίπτωσης α΄
προσµετράται στο αντίστοιχο επίπεδο συνολικής ισχύος
του επόµενου έτους και, κατά το µέρος που δεν υφίσταται υπέρβαση του σχετικού επιπέδου συνολικής ισχύος
για το έτος αυτό, η παραγόµενη ενέργεια των εν λόγω
σταθµών αποζηµιώνεται εφεξής µε τις τιµές του πίνακα
Α, όπως κάθε φορά ισχύει.
δ) Κατά παρέκκλιση της περίπτωσης α΄, µε απόφαση
του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής
Αλλαγής, που εκδίδεται µετά από γνώµη της ΡΑΕ, δύναται τα επίπεδα ισχύος των υποπεριπτώσεων γγ΄ και δδ΄
της περίπτωσης α΄ να επιµερίζονται στη βάση µειοδοτικής διαγωνιστικής διαδικασίας. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις, καθώς και λοιπά
κριτήρια της διαγωνιστικής διαδικασίας για την υποβολή
αιτηµάτων βάσει τιµολόγησης της παραγόµενης ηλεκτρικής ενέργειας.
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3. Η παράγραφος 3 άρθρου 13 του ν. 3468/2006 τροποποιείται ως ακολούθως:
«3. Για την τιµολόγηση της διαθεσιµότητας ισχύος Υβριδικών Σταθµών που συνδέονται στο Δίκτυο Μη Διασυνδεδεµένων Νησιών, της ηλεκτρικής ενέργειας που απορροφούν οι σταθµοί αυτοί από το Δίκτυο Μη Διασυνδεδεµένων Νησιών, καθώς και της ηλεκτρικής ενέργειας
που οι Υβριδικοί Σταθµοί εγχέουν στο Δίκτυο αυτό, ισχύουν τα ακόλουθα:
α) Η διαθεσιµότητα ισχύος των µονάδων ελεγχόµενης
παραγωγής του Υβριδικού Σταθµού που συνδέεται στο
Δίκτυο Μη Διασυνδεδεµένου Νησιού τιµολογείται, σε
µηνιαία βάση, σε ευρώ ανά µεγαβάτ εγγυηµένης ισχύος
(€/MW). Η εγγυηµένη ισχύς, οι χρονικές περίοδοι κατά
τις οποίες παρέχεται αυτή, καθώς και η τιµή µε βάση την
οποία τιµολογείται η διαθεσιµότητα ισχύος, καθορίζονται στην άδεια παραγωγής του Υβριδικού Σταθµού. Για
την τιµολόγηση διαθεσιµότητας ισχύος λαµβάνεται υπόψη το εκτιµώµενο κόστος κατασκευής και το σταθερό
κόστος λειτουργίας νεοεισερχόµενου συµβατικού σταθµού παραγωγής στο Αυτόνοµο Ηλεκτρικό Σύστηµα του
Μη Διασυνδεδεµένου Νησιού. Το τίµηµα που λαµβάνει ο
Παραγωγός για τη διαθεσιµότητα των µονάδων ελεγχόµενης παραγωγής Υβριδικού Σταθµού δεν µπορεί να υπολείπεται του τιµήµατος που καταβάλλεται για τη διαθεσιµότητα των µονάδων του νεοεισερχόµενου συµβατικού σταθµού παραγωγής, µε αντίστοιχη ισχύ.
Ως νεοεισερχόµενος συµβατικός σταθµός παραγωγής
στο Αυτόνοµο Ηλεκτρικό Σύστηµα Μη Διασυνδεδεµένου
Νησιού, νοείται ο σταθµός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας µε χρήση συµβατικών καυσίµων, που λογίζεται ότι
κατασκευάζεται κατά το χρόνο εξέτασης της αίτησης
για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Υβριδικό Σταθµό, µε σκοπό την απρόσκοπτη ηλεκτροδότηση του Μη Διασυνδεδεµένου Νησιού, κατά τα
προβλεπόµενα στον Κώδικα Διαχείρισης Μη Διασυνδεδεµένων Νησιών.
β) Η τιµή, µε βάση την οποία τιµολογείται η ηλεκτρική
ενέργεια που παράγεται από τις µονάδες ελεγχόµενης
παραγωγής Υβριδικού Σταθµού που αξιοποιούν την αποθηκευµένη ενέργεια στο σύστηµα αποθήκευσής του και
εγχέεται στο Δίκτυο του Μη Διασυνδεδεµένου Νησιού,
καθορίζεται στην άδεια παραγωγής του Υβριδικού Σταθµού. Ο καθορισµός αυτός γίνεται µε βάση το µέσο οριακό µεταβλητό κόστος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας
που εκτιµάται ότι έχουν, κατά το χρόνο έκδοσης της άδειας παραγωγής, οι συµβατικές µονάδες του Αυτόνοµου Ηλεκτρικού Συστήµατος για την κάλυψη της ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας του Μη Διασυνδεδεµένου Νησιού, η οποία καλύπτεται εν προκειµένω από τις ανωτέρω µονάδες ελεγχόµενης παραγωγής του Υβριδικού
Σταθµού. Η τιµή που ορίζεται στο πρώτο εδάφιο δεν
µπορεί να είναι κατώτερη από την τιµή µε την οποία τιµολογείται η ηλεκτρική ενέργεια που απορροφά ο Υβριδικός Σταθµός από το Δίκτυο για την πλήρωση του συστήµατος αποθήκευσής του, προσαυξηµένη µε ποσοστό
25%. Επιπλέον της τιµής που ορίζεται στο πρώτο εδάφιο, στην άδεια παραγωγής καθορίζεται ελάχιστη τιµή
για την ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται από τις µονάδες ελεγχόµενης παραγωγής Υβριδικού Σταθµού που αξιοποιούν την αποθηκευµένη ενέργεια στο σύστηµα αποθήκευσής του και εγχέεται στο Δίκτυο του Μη Διασυν-

δεδεµένου Νησιού. Ο προηγούµενος καθορισµός γίνεται
µε βάση την τιµή αποζηµίωσης για αιολικούς σταθµούς
της κατηγορίας 3 του Πίνακα Α του παρόντος άρθρου, επαυξηµένη κατά 50%, ώστε να καλύπτονται οι απώλειες
ενέργειας στον κύκλο αποθήκευσης του υβριδικού σταθµού.
γ) Η τιµή, µε βάση την οποία τιµολογείται το σύνολο
της ηλεκτρικής ενέργειας που απορροφά ο Υβριδικός
Σταθµός από το Δίκτυο του Μη Διασυνδεδεµένου Νησιού για την πλήρωση του συστήµατος αποθήκευσής του,
καθορίζεται στην άδεια παραγωγής του Υβριδικού Σταθµού. Ο καθορισµός της τιµής αυτής γίνεται µε βάση το
µέσο µεταβλητό κόστος παραγωγής των µονάδων βάσης του Αυτόνοµου Ηλεκτρικού Συστήµατος του Μη Διασυνδεδεµένου Νησιού κατά το χρόνο έκδοσης της άδειας παραγωγής.
δ) Το σύνολο της ηλεκτρικής ενέργειας που οι µονάδες ΑΠΕ Υβριδικού Σταθµού εγχέουν απευθείας στο Δίκτυο του Μη Διασυνδεδεµένου Νησιού, τιµολογείται κατά τα οριζόµενα στην παράγραφο 1, ανάλογα µε το είδος του σταθµού Α.Π.Ε.
ε) Η ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται από τις µονάδες ΑΠΕ του Υβριδικού Σταθµού και εγχέεται απευθείας
στο Δίκτυο Mη Διασυνδεδεµένου Νησιού, µπορεί να
συµψηφίζεται µε την ενέργεια που απορροφά από το Δίκτυο αυτό ο Υβριδικός Σταθµός για την πλήρωση των συστηµάτων αποθήκευσής του. Το δικαίωµα συµψηφισµού
αναγνωρίζεται µετά από σχετική αίτηση του παραγωγού
και αναγράφεται στην οικεία άδεια παραγωγής κατά την
έκδοση ή την τροποποίηση της άδειας αυτής. Στην περίπτωση αυτή, η τιµολόγηση των περιπτώσεων γ΄ και δ΄,
αφορά την ηλεκτρική ενέργεια που υπολογίζεται ότι απορροφάται ή εγχέεται στο Δίκτυο, µετά τον ανωτέρω
συµψηφισµό, όπως ρητά αναγράφεται στην οικεία άδεια
παραγωγής.
στ) Η ετήσια αναπροσαρµογή της τιµής, µε βάση την
οποία τιµολογείται η ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται
από τις µονάδες ελεγχόµενης παραγωγής Υβριδικού
Σταθµού που αξιοποιούν την αποθηκευµένη ενέργεια
στο σύστηµα αποθήκευσής του και εγχέεται στο Δίκτυο
του Μη Διασυνδεδεµένου Νησιού, καθορίζεται στην άδεια παραγωγής. Ο καθορισµός γίνεται µε τη χρήση συντελεστή (Συντελεστής Ρήτρας Πετρελαίου) ο οποίος
περιλαµβάνει αποκλειστικά τις µεταβολές των διεθνών
τιµών του πετρελαίου Brent.».
4. Η παράγραφος 7 του άρθρου 13 του ν. 3468/2006
τροποποιείται ως ακολούθως:
«7. Με απόφαση της ΡΑΕ θα αναπροσαρµόζονται κατά
τα οριζόµενα στις περιπτώσεις α΄, β΄ και γ΄ της παραγράφου 3 ανά πενταετία η τιµή της ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται ή απορροφάται από Υβριδικό Σταθµό
Α.Π.Ε. και ανά δεκαετία η τιµή της διαθεσιµότητας ισχύος του Υβριδικού Σταθµού Α.Π.Ε. διακριτά για κάθε
αυτόνοµο σύστηµα. Οι άδειες που θα χορηγούνται θα αναφέρονται στις τιµές που ισχύουν κατά το χρόνο χορήγησής τους.».
5. Για τις περιπτώσεις Υβριδικών Σταθµών Α.Π.Ε. για
τους οποίους έχει ήδη εκδοθεί άδεια παραγωγής η ΡΑΕ
οφείλει, µετά από αίτηµα των ενδιαφεροµένων και εντός
3 µηνών από την έναρξη ισχύος της παρούσας παραγράφου, να τροποποιήσει την άδεια σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην περίπτωση 3.
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ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΙΓ.6: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 27Α ΤΟΥ Ν. 3734/2009

ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΙΓ.7: ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

Στο τέλος του άρθρου 27Α του ν. 3734/2009 (Α΄ 8)
προστίθεται παράγραφος 10 ως εξής:
«10. α) Το επίπεδο συνολικής ισχύος σταθµών που τίθενται σε δοκιµαστική λειτουργία ή ενεργοποιείται η
σύνδεσή τους µετά την 1.1.2014 και η παραγόµενη ενέργεια των οποίων θα αποζηµιώνεται µε τις τιµές του πίνακα της παραγράφου 3, όπως κάθε φορά ισχύει, ανέρχεται σε 200 MW ανά έτος µέχρι και το έτος 2020. Εάν το
σύνολο της ισχύος σταθµών που τίθενται σε δοκιµαστική
λειτουργία ή ενεργοποιείται η σύνδεσή τους στο τέλος
εκάστου έτους υπολείπεται των 200 MW, η διαφορά
προσαυξάνει το επίπεδο συνολικής ισχύος των 200 MW
του επόµενου έτους.
β) Ειδικά το επίπεδο συνολικής ισχύος σταθµών που έχουν ενταχθεί στη διαδικασία αδειοδότησης κατά την
έννοια του άρθρου 9 του ν. 3775/2009 και σταθµών που
έχουν ενταχθεί στη Διαδικασία Στρατηγικών Επενδύσεων του ν. 3894/2010 και η παραγόµενη ενέργεια των οποίων θα αποζηµιώνεται µε τις τρέχουσες τιµές, ανέρχεται σε 300 MW µέχρι και το έτος 2020. Η εν λόγω αποζηµίωση της παραγόµενης ενέργειας αναφέρεται σε επίπεδο συνολικής υλοποιηθείσας ισχύος του εκάστοτε επενδυτικού σχεδίου που δεν υπερβαίνει το 58% της συνολικής εντεταγµένης ισχύος ανά επενδυτικό σχέδιο.
γ) Τα επίπεδα ισχύος (MW) της περίπτωσης α΄ µπορούν να αναπροσαρµόζονται µε απόφαση του Υπουργού
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, που
εκδίδεται µετά από γνώµη της ΡΑΕ και αφορά το επόµενο της έκδοσής της έτος, λαµβάνοντας υπόψη τις κατευθύνσεις του ενεργειακού σχεδιασµού και τις ανάγκες
του ενεργειακού συστήµατος, την πορεία επίτευξης των
στόχων που καθορίζονται βάσει του άρθρου 1 του
ν. 3468/2006, τη µείωση του κόστους των τεχνολογιών
και τη διαµόρφωση των τιµών του πίνακα της παραγράφου 3, όπως κάθε φορά ισχύει.
δ) Η παραγόµενη ενέργεια σταθµών οι οποίοι τίθενται
σε δοκιµαστική λειτουργία ή ενεργοποιείται η σύνδεσή
τους µετά την 1.1.2014 καθ΄ υπέρβαση των επιπέδων
συνολικής ισχύος της παρούσας αποζηµιώνεται µε τιµή
που προκύπτει στο πλαίσιο του Ηµερήσιου Ενεργειακού
Προγραµµατισµού και της Εκκαθάρισης των Αποκλίσεων
Παραγωγής – Ζήτησης, κατ΄ εφαρµογή του Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας του άρθρου 120 του ν.
4001/2011. Η ισχύς των σταθµών της παρούσας περίπτωσης προσµετράται στο επίπεδο συνολικής ισχύος
του επόµενου έτους και, κατά το µέρος που δεν υφίσταται υπέρβαση του επιπέδου συνολικής ισχύος για το έτος αυτό, η παραγόµενη ενέργεια των εν λόγω σταθµών
αποζηµιώνεται εφεξής µε τις τιµές του πίνακα της παραγράφου 3, όπως κάθε φορά ισχύει.
ε) Κατά παρέκκλιση της περίπτωσης α΄, µε απόφαση
του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής
Αλλαγής, που εκδίδεται µετά από γνώµη της ΡΑΕ, δύναται το επίπεδο των 200 MW της περίπτωσης α΄ να επιµερίζεται στη βάση µειοδοτικής διαγωνιστικής διαδικασίας.
Με την ίδια απόφαση καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις, καθώς και λοιπά κριτήρια της διαγωνιστικής διαδικασίας για την υποβολή αιτηµάτων βάσει τιµολόγησης
της παραγόµενης ηλεκτρικής ενέργειας.».

1. Εγγυητικές επιστολές που προσκοµίστηκαν πριν από την υπογραφή Συµβάσεων Σύνδεσης για σταθµούς
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ, πλην φωτοβολταϊκών σταθµών, επιστρέφονται µετά από υπεύθυνη
δήλωση του ενδιαφεροµένου επενδυτή προς τον αρµόδιο διαχειριστή, η οποία υποβάλλεται εντός αποκλειστικής προθεσµίας δύο µηνών από την έναρξη ισχύος της
παρούσας παραγράφου, ότι δε θα προχωρήσει στην υλοποίηση του σταθµού. Με την υποβολή της ανωτέρω υπεύθυνης δήλωσης λύονται αυτοδικαίως οι σχετικές
συµβάσεις πώλησης και σύνδεσης του σταθµού στο Δίκτυο, συµπεριλαµβανοµένου και του Δικτύου των Μη
Διασυνδεδεµένων Νησιών ή το Σύστηµα. Ο αρµόδιος
διαχειριστής και ο Λειτουργός της Αγοράς Ηλεκτρικής
Ενέργειας τηρούν µητρώο των σταθµών για τους οποίους λύονται οι συµβάσεις πώλησης και σύνδεσης στο Δίκτυο κατά τα προβλεπόµενα στην παρούσα περίπτωση.
2. Μετά από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφεροµένου επενδυτή προς τον αρµόδιο διαχειριστή ότι δεν θα προχωρήσει στην υλοποίηση σταθµού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ, πλην φωτοβολταϊκών σταθµών,
η οποία υποβάλλεται εντός αποκλειστικής προθεσµίας
δύο (2) µηνών από την έναρξη ισχύος της παρούσας παραγράφου, επιστρέφονται ποσά που έχουν καταβληθεί
στον αρµόδιο διαχειριστή στο πλαίσιο της οικείας Σύµβασης Σύνδεσης και αντιστοιχούν στο µέρος των έργων
σύνδεσης που δεν έχει υλοποιηθεί µέχρι την ηµεροµηνία
υποβολής της εν λόγω υπεύθυνης δήλωσης. Με την υποβολή της ανωτέρω υπεύθυνης δήλωσης λύονται αυτοδικαίως οι σχετικές συµβάσεις πώλησης και σύνδεσης του
σταθµού στο Σύστηµα ή το Δίκτυο συµπεριλαµβανοµένου και του Δικτύου των Μη Διασυνδεδεµένων Νησιών.
Ο αρµόδιος διαχειριστής και ο Λειτουργός της Αγοράς
Ηλεκτρικής Ενέργειας τηρούν µητρώο των σταθµών του
προηγούµενου εδαφίου.
ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΙΓ.8: ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ, ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΥΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
1. Η περίπτωση γ της παραγράφου 1 και η παράγραφος 6 του άρθρου 13 του ν. 3468/2006 καταργούνται.
2. Η περίπτωση β΄ του παραγράφου 5 του άρθρου 27 Α
του ν. 3734/2009 καταργείται.
3. Η παράγραφος 4 του άρθρου 3 της από 4.6.2009 κοινής υπουργικής απόφασης µε θέµα «Ειδικό Πρόγραµµα
Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστηµάτων σε κτιριακές εγκαταστάσεις και ιδίως σε δώµατα και στέγες κτιρίων»
(Β΄ 1079/2009) καταργείται.
4. Η περίπτωση 1 της υποπαραγράφου Ι.2 της παραγράφου Ι του πρώτου άρθρου του ν. 4093/2012 (Α΄ 222)
και η περίπτωση 8 της υποπαραγράφου Ι.4 της παραγράφου Ι του πρώτου άρθρου του ν. 4152/2013 (Α΄ 107) καταργούνται από την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της υποπαραγράφου ΙΓ.1.
5. Στο τέταρτο εδάφιο της παραγράφου 13 του άρθρου
8, του ν. 3468/2006 (Α΄129), διαγράφεται το κείµενο της
δεύτερης παύλας: «0,5MW για σταθµούς ηλεκτροπαραγωγής µε χρήση βιοµάζας, βιοαερίου και βιοκαυσίµων».
6. Οι παράγραφοι 1 έως 4 του άρθρου 55 του ν. 4223/
2013 (Α΄ 287) καταργούνται.
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7. Η υπουργική απόφαση µε αρ. πρωτ. Υ.Α.Π.Ε./
Φ1/2300/οικ.16932/9.8.2012 (Β΄ 2317) «Αναστολή διαδικασίας αδειοδότησης και χορήγησης προσφορών σύνδεσης για φωτοβολταϊκούς σταθµούς, λόγω κάλυψης των
στόχων που έχουν τεθεί µε την απόφαση Α.Υ./Φ1/
οικ.19598/01.10.2010 του Υπουργού Π.Ε.Κ.Α.» καταργείται. Αιτήσεις προς τον Διαχειριστή του Δικτύου για χορήγηση Προσφορών Σύνδεσης σε φωτοβολταϊκούς
σταθµούς του άρθρου 4 του ν. 3468/2006 που κατελήφθησαν από την αναστολή χορήγησης προσφορών σύνδεσης, βάσει της υπουργικής απόφασης του προηγουµένου εδαφίου, και παρέµειναν σε εκκρεµότητα χωρίς να
έχουν ενδιαµέσως αποσυρθεί από τους ενδιαφερόµενους, θεωρούνται ότι βρίσκονται σε ισχύ εφόσον ο φορέας της αίτησης εξακολουθεί να υφίσταται νοµίµως και
επανεπιβεβαιώσει εγγράφως το ενδιαφέρον του προς
τον Διαχειριστή του Δικτύου, εντός αποκλειστικής προθεσµίας δύο (2) µηνών από την έναρξη ισχύος της παρούσας παραγράφου. Εάν παρέλθει άπρακτη η προθεσµία του προηγούµενου εδαφίου ο Διαχειριστής του Δικτύου θέτει τις σχετικές αιτήσεις στο αρχείο.
8. Με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου
2 του άρθρου 12 του ν. 3468/2006 και των διατάξεων της
υποπαραγράφου ΙΓ.4. της παρούσας παραγράφου, µετά
τη λήξη των οικείων συµβάσεων πώλησης ενέργειας, εάν βρίσκεται σε ισχύ άδεια παραγωγής όπου απαιτείται,
η παραγόµενη ενέργεια από σταθµούς ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ
εγχέεται στο ηλεκτρικό Σύστηµα/ Δίκτυο µε όρους λειτουργίας συστήµατος και αγοράς. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, που εκδίδεται µετά από γνώµη της ΡΑΕ, δύναται
να ρυθµίζεται κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή των διατάξεων της παρούσης περίπτωσης.
9. Ο ΛΑΓΗΕ για το Διασυνδεδεµένο Σύστηµα και ο
ΔΕΔΔΗΕ για τα Μη Διασυνδεδεµένα Νησιά καταρτίζουν
πίνακα µε τις τιµές αποζηµίωσης της παραγόµενης ενέργειας όλων των σταθµών ΑΠΕ καθώς και το σταθερό
τµήµα των τιµών αποζηµίωσης όλων των σταθµών ΣΗΘΥΑ που βρίσκονται σε λειτουργία όπως αυτές/αυτά διαµορφώνονται µετά την εφαρµογή των διατάξεων της παρούσας παραγράφου. Οι δύο πίνακες καταρτίζονται εντός χρονικού διαστήµατος 4 µηνών από την έναρξη ισχύος της παρούσας παραγράφου και επικαιροποιούνται
κατ΄ ελάχιστον έως τον έκτο και δωδέκατο µήνα κάθε έτους. Οι πίνακες γνωστοποιούνται στη ΡΑΕ και στο Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής µε ηλεκτρονικό ή άλλο πρόσφορο τρόπο και τα
στοιχεία τους, κατά περίπτωση, καταχωρίζονται στα Μητρώα που καταρτίζονται σύµφωνα µε τις διατάξεις της
παραγράφου 2 του άρθρου 5 και της παραγράφου 14 του
άρθρου 8 του ν. 3468/2006.
10. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 4 της υπουργικής απόφασης µε αρ. πρωτ. ΥΑΠΕ/
Φ1/οικ.24839/25.11.2010 (Β΄1901) αντικαθίσταται ως εξής:
«Επιστρέφεται, επίσης, σε κάθε περίπτωση ακύρωσης
τυχόν, απαιτούµενης στο πλαίσιο της αδειοδοτικής διαδικασίας, άδειας ή έγκρισης µε δικαστική απόφαση ή σε
περίπτωση µη χορήγησης απαιτούµενης άδειας ή έγκρισης στη βάση εφαρµογής περιορισµών που θέτει µεταγενέστερο του χρόνου υποβολής της εγγυητικής επιστολής θεσµικό πλαίσιο.».
11. Το τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 6 του άρθρου 15 του ν. 3851/2010 καταργείται.

12. Το τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης 3 της υποπαραγράφου Ι.1 της παραγράφου Ι του πρώτου άρθρου του
ν. 4152/2013 αντικαθίσταται ως εξής:
«Η ισχύς της παρούσας περίπτωσης αρχίζει από την
1η Ιανουαρίου 2015».
13. Το τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης 4 της υποπαραγράφου Ι.1 της παραγράφου Ι του πρώτου άρθρου του
ν. 4152/2013 αντικαθίσταται ως εξής:
«Η ισχύς της παρούσας περίπτωσης αρχίζει από την
1η Ιανουαρίου 2015».
14. Το τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης 3 της υποπαραγράφου Ι.2 της παραγράφου Ι του πρώτου άρθρου του
ν. 4152/2013 αντικαθίσταται ως εξής:
«Ειδικά για το έτος 2014 δεν γεννάται υποχρέωση για
την καταβολή του τέλους της περίπτωσης 1 για τις άδειες του προηγουµένου εδαφίου.»
15. Η παράγραφος 1 του άρθρου 14Α του ν. 3468/2006
(Α΄ 129) αντικαθίσταται ως εξής:
«Επιτρέπεται η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σταθµών και σταθµών µικρών ανεµογεννητριών από αυτοπαραγωγούς σε εγκαταστάσεις τους που συνδέονται στο
Δίκτυο. Για τις περιοχές που χαρακτηρίζονται από τη
ΡΑΕ ως περιοχές µε κορεσµένα δίκτυα, σύµφωνα µε τη
διαδικασία των δύο τελευταίων εδαφίων της περίπτωσης
α΄ της παρ. 5 του άρθρου 3 για την εφαρµογή του προηγούµενου εδαφίου, ο Διαχειριστής του Δικτύου µπορεί
να θέτει περιορισµούς στην απορροφώµενη ισχύ για λόγους ασφάλειας της λειτουργίας του Δικτύου ή του Διασυνδεδεµένου Συστήµατος. Με απόφαση του Υπουργού
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, µετά από εισήγηση του Διαχειριστή και γνώµη της Ρ.Α.Ε,
καθορίζονται το τρόπος µε τον οποίο θα γίνεται ο συµψηφισµός της παραγόµενης και της καταναλισκόµενης
ενέργειας και ειδικότερα οι χρεώσεις που θα περιλαµβάνονται στον συµψηφισµό, το χρονικό διάστηµα εντός
του οποίου θα υπολογίζεται ο συµψηφισµός της παραγόµενης ενέργειας µε την καταναλισκόµενη ενέργεια στις
εγκαταστάσεις του αυτοπαραγωγού που τροφοδοτεί ο
σταθµός, ο τύπος, το περιεχόµενο και η διαδικασία κατάρτισης των συµβάσεων συµψηφισµού ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και κάθε ειδικότερο θέµα ή άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή των διατάξεων της
παρούσας. Το πλεόνασµα ενέργειας που προκύπτει από
το συµψηφισµό του προηγούµενου εδαφίου διοχετεύεται στο Δίκτυο χωρίς υποχρέωση για οποιαδήποτε αποζηµίωση στον αυτοπαραγωγό. Με την ανωτέρω απόφαση µπορεί να διαφοροποιείται ο τρόπος συµψηφισµού
βάσει του µεγέθους των σταθµών, του επιπέδου τάσης
σύνδεσης και των ειδικότερων χαρακτηριστικών των τιµολογίων κατανάλωσης. Με την ανωτέρω απόφαση καθορίζεται και η µοναδιαία τιµή µε την οποία θα υπολογίζεται η αποζηµίωση για το πλεόνασµα της ενέργειας η
οποία θα καταβάλλεται από τους Προµηθευτές, υπέρ του
Ειδικού Λογαριασµού του άρθρου 40 του ν. 2773/1999
(ΦΕΚ Α΄ 286)».
16. Στο τέλος του άρθρου 8 του ν. 3468/2006 (Α΄129),
προστίθεται παράγραφος 17 ως ακολούθως:
«17. Στην κοινή απόφαση που εκδίδεται κατ΄ εξουσιοδότηση των διατάξεων της παραγράφου 9 του άρθρου
20 του ν. 3982/2011 (Α΄143) συµπεριλαµβάνονται και τα
έργα και δραστηριότητες παραγωγής ενέργειας µε χρήση ανανεώσιµων πηγών, για την κατάταξή τους σε κατηγορίες, ανάλογα µε τους βαθµούς όχλησης, που αναφέρονται στα πολεοδοµικά διατάγµατα.»
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17. Το άρθρο 3 «Μεταφορά θέσης εγκατάστασης» του
ν. 4203/2013 (Α΄235) αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Σε περιπτώσεις όπου, µετά τη χορήγηση της άδειας παραγωγής ή της Προσφοράς Σύνδεσης για σταθµό
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. ή ΣΗΘΥΑ
των άρθρων 3 και 4 του ν. 3468/2006 αντίστοιχα, µεταβάλλεται το νοµικό ή κανονιστικό πλαίσιο χωροθέτησης
µε αποτέλεσµα να µην είναι δυνατή η εγκατάσταση του
σταθµού στη θέση που είχε αρχικά προβλεφθεί, είναι δυνατή η άπαξ µεταβολή του τόπου εγκατάστασης, µετά από αίτηµα του ενδιαφεροµένου για τροποποίηση της άδειας παραγωγής ή της Προσφοράς Σύνδεσης αντίστοιχα.
2. H νέα θέση εγκατάστασης πρέπει να είναι εντός
των ορίων της οικείας Περιφέρειας, στην οποία βρισκόταν η αρχική θέση εγκατάστασης και στην οποία δεν είναι δυνατή πλέον η εγκατάσταση του σταθµού για τους
λόγους που αναφέρονται στην ανωτέρω παράγραφο.
3. Η µεταφορά της θέσης εγκατάστασης πραγµατοποιείται κατόπιν αιτήσεως από τον ενδιαφερόµενο προς την
οικεία αποκεντρωµένη Διοίκηση στα όρια της οποίας εγκαθίσταται ο σταθµός και έκδοσης απόφασης για την
µεταφορά της θέσης εγκατάστασης. Η αίτηση πρέπει να
συνοδεύεται από νόµιµο αποδεικτικό στοιχείο αποκλειστικής χρήσης του γηπέδου και κάθε άλλου ακινήτου
που συνδέεται µε την κατασκευή και την λειτουργία του
σταθµού. Η απόφαση της παρούσας παραγράφου κοινοποιείται στον αρµόδιο Διαχειριστή.
4. Στις περιπτώσεις του παρόντος άρθρου συνεχίζεται
η διαδικασία υλοποίησης της επένδυσης κατόπιν της κατά προτεραιότητα έκδοσης ή τροποποίησης των σχετικών αδειών και εγκρίσεων, καθώς και της Προσφοράς Όρων Σύνδεσης από τον αρµόδιο Διαχειριστή ανεξαρτήτως τεχνολογίας Α.Π.Ε. ή ΣΗΘΥΑ και ανάλογης κατά
προτεραιότητα σύναψης ή τροποποίησης των Συµβάσεων Σύνδεσης και Πώλησης. Η έκδοση ή τροποποίηση
των αδειών, εγκρίσεων και Προσφορών καθώς και η σύναψη ή τροποποίηση των Συµβάσεων του προηγούµενου
εδαφίου γίνεται εντός αποκλειστικής προθεσµίας εξήντα (60) ηµερών από την ηµεροµηνία υποβολής του σχετικού αιτήµατος.
5. Η σύµβαση πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας για τους
φωτοβολταϊκούς σταθµούς που εµπίπτουν στις διατάξεις του παρόντος άρθρου συνάπτεται για είκοσι (20) έτη, συνοµολογείται µε τιµή αναφοράς που αναγράφεται
στον πίνακα του άρθρου 27Α του ν. 3734/2009 και αντιστοιχεί στην τιµή που ισχύει κατά την ηµεροµηνία έναρξης της δοκιµαστικής λειτουργίας ή, αν δεν προβλέπεται
περίοδος δοκιµαστικής λειτουργίας, κατά την ηµεροµηνία ενεργοποίησης της σύνδεσης του σταθµού, προσαυξηµένη κατά 10%.
6. Στο χρονικό διάστηµα των τριάντα (30) µηνών του
άρθρου 3 του ν. 3468/2006 δεν υπολογίζεται το χρονικό
διάστηµα που µεσολαβεί από τη µεταβολή του νοµικού ή
κανονιστικού πλαισίου χωροθέτησης της παραγράφου 1
µέχρι την έκδοση της απόφασης για την µεταφορά της
θέσης εγκατάστασης της παραγράφου 3.»
18. Στο άρθρο 82 του ν. 4001/2011 προστίθεται παράγραφος 4 ως εξής:
«4. Πελάτες που είχαν καταταγεί στην κατηγορία Μεγάλων Πελατών, κατά την έννοια της περίπτωσης ιζ΄ της
παραγράφου 2 του άρθρου 2, έως την 31 Δεκεµβρίου
2012, παραµένουν στην κατηγορία αυτή έως και την 31η
Δεκεµβρίου 2015.».

ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΙΓ.9.: ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ
ΕΥΔΑΠ
1. Η παράγραφος 3 του άρθρου πέµπτου του ν. 4117/
2013 (Α΄ 29) αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Α. Η παράγραφος 1 του άρθρου 3 του ν. 2744/1999
(Α΄ 222), µε την οποία αντικαταστάθηκαν οι παράγραφοι
1 και 2 του άρθρου 19 του ν. 1068/1980 (Α΄ 190), αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Τα τιµολόγια των υπηρεσιών ύδρευσης και αποχέτευσης για τις διάφορες κατηγορίες καταναλωτών και
χρηστών καθορίζονται µε κοινές αποφάσεις των Υπουργών Οικονοµικών, και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, στο πλαίσιο εφαρµογής της τιµολογιακής πολιτικής του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής σύµφωνα µε το άρθρο 8
παρ.3 του π.δ. 51/2007 (Α΄ 54), κατόπιν σχετικής εισήγησης του Ειδικού Γραµµατέα Υδάτων. Οι αποφάσεις αυτές
έχουν πενταετή διάρκεια και εκδίδονται στο τέλος κάθε
περιόδου για κάθε επόµενη πενταετία.»
2. Η παράγραφος 2 του άρθρου 3 του ν. 2744/1999 (Α΄
222) τροποποιείται ως εξής:
«2. Η προβλεπόµενη στο άρθρο αυτό υπουργική απόφαση εκδίδεται από τους Υπουργούς Οικονοµικών και
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής στο
πλαίσιο εφαρµογής της τιµολογιακής πολιτικής του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής
Αλλαγής σύµφωνα µε το άρθρο 8 παρ. 3 του π.δ. 51/
2007 (Α΄ 54) και κατόπιν σχετικής εισήγησης του Ειδικού Γραµµατέα Υδάτων.»
ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΙΓ.10: ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ
ΕΥΑΘ
Το άρθρο 21 του ν. 2937/2001 (Α΄ 169) αντικαθίσταται
ως εξής:
«Άρθρο 21
1.Τα τιµολόγια των υπηρεσιών ύδρευσης και αποχέτευσης για τις διάφορες κατηγορίες καταναλωτών και
χρηστών καθορίζονται µε κοινές αποφάσεις των Υπουργών Οικονοµικών και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, στο πλαίσιο εφαρµογής της τιµολογιακής πολιτικής του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής σύµφωνα µε την παράγραφο 3 του άρθρου 8 του π.δ. 51/2007 (Α΄ 54), κατόπιν
σχετικής εισήγησης του Ειδικού Γραµµατέα Υδάτων. Οι
αποφάσεις αυτές έχουν πενταετή διάρκεια και εκδίδονται στο τέλος κάθε περιόδου για κάθε επόµενη πενταετία.
2. Με απόφαση του διοικητικού συµβουλίου της
Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε., η οποία εγκρίνεται από τους Υπουργούς
Οικονοµικών και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, κατόπιν σύµφωνης γνώµης του Ειδικού
Γραµµατέα Υδάτων, δύναται να καθορίζεται ειδικό τιµολόγιο υδρεύσεως ή αποχετεύσεως για τους κατοίκους,
τις επιχειρήσεις και τους εν γένει χρήστες, οι οποίοι εξυπηρετούνται εξ ιδίου δικτύου είτε υδρεύσεως είτε αποχετεύσεως, ανεξάρτητου του ενιαίου τοιούτου της Εταιρείας.»
ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΙΓ.11.: ΘΗΤΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ
ΕΙΔΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΥΔΑΤΩΝ
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Η παράγραφος 2 του άρθρου 4 του ν. 3199/2003, όπως
τροποποιήθηκε µε την παράγραφο 1 (γ) του άρθρου πέµπτου του ν. 4117/2013, αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Η Ειδική Γραµµατεία Υδάτων αποτελεί ενιαίο διοικητικό τοµέα του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, του οποίου προΐσταται µετακλητός Ειδικός Γραµµατέας µσε βαθµό Β΄ της κατηγορίας ειδικών θέσεων, µε τετραετή θητεία και οργανώνεται σε διευθύνσεις και Τµήµατα µµε κοινή απόφαση των
Υπουργών Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής
Αλλαγής, Οικονοµικών και Διοικητικής Μεταρρύθµισης
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.».
ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΙΓ.12: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ, ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΟΣ
ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΥ
1. Τα άρθρα 1, 2, 3 και 4 του ν. 4663/1930 «Περί εξασκήσεως του επαγγέλµατος του Πολιτικού Μηχανικού,
Αρχιτέκτονος και Τοπογράφου», αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 1
Η ελεύθερη άσκηση του επαγγέλµατος του Πολιτικού
Μηχανικού επιτρέπεται µόνον:
Α) Στους κατόχους διπλώµατος Πολιτικού Μηχανικού
των Πολυτεχνείων και των Πολυτεχνικών σχολών των Ιδρυµάτων του Πανεπιστηµιακού Τοµέα της Ανώτατης
Εκπαίδευσης της ηµεδαπής ή ισοτίµων σχολών της αλλοδαπής
Β) Σε όσους έχει αναγνωριστεί το δικαίωµα ασκήσεως
του επαγγέλµατος του Πολιτικού Μηχανικού σύµφωνα
µε τις διατάξεις του π.δ/τος 38/2010 “Προσαρµογή της
ελληνικής νοµοθεσίας στην Οδηγία 2006/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 7ης Σεπτεµβρίου 2005 σχετικά µε την αναγνώριση των επαγγελµατικών προσόντων.
Άρθρο 2
Η ελεύθερη άσκηση του επαγγέλµατος του Αρχιτέκτονα Μηχανικού επιτρέπεται µόνον:
Α) Στους κατόχους διπλώµατος Αρχιτέκτονα-Μηχανικού των Πολυτεχνείων και των Πολυτεχνικών σχολών
των Ιδρυµάτων του Πανεπιστηµιακού Τοµέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης της ηµεδαπής ή ισοτίµων σχολών της
αλλοδαπής
Β) Σε όσους έχει αναγνωριστεί το δικαίωµα ασκήσεως
του επαγγέλµατος του Αρχιτέκτονα – Μηχανικού σύµφωνα µε τις διατάξεις του π.δ/τος 38/2010 “Προσαρµογή
της ελληνικής νοµοθεσίας στην Οδηγία 2006/36/ΕΚ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 7ης
Σεπτεµβρίου 2005 σχετικά µε την αναγνώριση των επαγγελµατικών προσόντων.
Άρθρο 3
Η ελεύθερη άσκηση του επαγγέλµατος του Τοπογράφου Μηχανικού/Αγρονόµου-Τοπογράφου Μηχανικού επιτρέπεται µόνον:
Α) Στους κατόχους διπλώµατος Τοπογράφου Μηχανικού/Αγρονόµου-Τοπογράφου Μηχανικού των Πολυτεχνείων και των Πολυτεχνικών σχολών των Ιδρυµάτων
του Πανεπιστηµιακού Τοµέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης
της ηµεδαπής ή ισοτίµων σχολών της αλλοδαπής.
Β) Σε όσους έχει αναγνωριστεί το δικαίωµα ασκήσεως

του επαγγέλµατος του Τοπογράφου Μηχανικού –Αγρονόµου Τοπογράφου Μηχανικού σύµφωνα µε τις διατάξεις του π.δ/τος 38/2010 «Προσαρµογή της ελληνικής
νοµοθεσίας στην Οδηγία 2006/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 7ης Σεπτεµβρίου
2005» σχετικά µε την αναγνώριση των επαγγελµατικών
προσόντων.»
Άρθρο 4
1. Οι διπλωµατούχοι των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυµάτων της ηµεδαπής (των Πολυτεχνείων και των πολυτεχνικών σχολών των Ιδρυµάτων του Πανεπιστηµιακού Τοµέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης της ηµεδαπής) ή
ισότιµων σχολών της αλλοδαπής δικαιούνται να φέρουν
τον τίτλο του διπλωµατούχου µηχανικού.
2. Οι διατάξεις των άρθρων 1, 2 και 3 του παρόντος, επεκτείνονται σε όλους τους διπλωµατούχους µηχανικούς της προηγουµένης παραγράφου, το γνωστικό αντικείµενο σπουδών των οποίων αντιστοιχεί σε επιµέρους
πτυχές των εν λόγω επαγγελµατικών δραστηριοτήτων,
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στα προεδρικά διατάγµατα
της επόµενης παραγράφου.
3. Με προεδρικά διατάγµατα που εκδίδονται µετά από
πρόταση των αρµόδιων κατά περίπτωση Υπουργών Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής και Παιδείας και Θρησκευµάτων, καθορίζονται:
α) Ειδικότητες µηχανικών µε ειδικότερα προσόντα, πέραν του βασικού κύκλου σπουδών, που έχουν το δικαίωµα άσκησης επαγγελµατικών δραστηριοτήτων των άρθρων 1, 2 και 3.
β) Το σύνολο των γενικών και ειδικών γνώσεων και ικανοτήτων που απαιτούνται για την άσκηση των δραστηριοτήτων του προηγούµενου εδαφίου.
γ) Επίπεδα επαγγελµατικής δραστηριότητας που
προσδιορίζουν τις απαιτήσεις για την ανάληψη συγκεκριµένων έργων κατά την άσκηση των εν λόγω επαγγελµατικών δραστηριοτήτων.
δ) Περιορισµοί ως προς τη δυνατότητα άσκησης συγκεκριµένης επαγγελµατικής δραστηριότητας σε περιπτώσεις τεχνικών έργων ή τµηµάτων αυτών των οποίων
η µελέτη και η κατασκευή και η λειτουργία τους απαιτεί
ιδιαίτερη επιστηµονική και τεχνική κατάρτιση και γνώση
για λόγους δηµοσίου συµφέροντος και δηµόσιας ασφάλειας.
4. Τα προεδρικά διατάγµατα της προηγούµενης παραγράφου εκδίδονται µετά από σχετική εισήγηση Επιτροπής και γνώµη του Τεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδος. Η
Επιτροπή συνιστάται κατά τα πρότυπα του άρθρου 10
του ν. 3982/2011 και θα συγκροτηθεί εντός προθεσµίας
δύο (2) µηνών από την έκδοση του παρόντος νόµου µε
απόφαση των Υπουργών Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής,
5. Κατά την πρώτη εφαρµογή της νέας ρύθµισης παρέχεται στο ΤΕΕ προθεσµία τεσσάρων (4) µηνών από την
έκδοση του παρόντος νόµου για την κατάθεση στην κατά τα ανωτέρω Επιτροπή σχετικής γνωµοδότησης. και
περαιτέρω προθεσµία δύο (2) µηνών από τη λήψη της
γνωµοδότησης στην ανωτέρω Επιτροπή για την υποβολή της εισήγησής της.
6. Το άρθρο 5 του ν. 4663/1930 «Περί εξασκήσεως του
επαγγέλµατος του πολιτικού µηχανικού, αρχιτέκτονος
και τοπογράφου» καταργείται.»
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2. Η ισχύς των ρυθµίσεων που εισάγονται µε την παρούσα υποπαράγραφο µε την επιφύλαξη των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 4 του του ν. 4663/1930 όπως
τροποποιείται και ισχύει σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην
προηγούµενη περίπτωση της παρούσας, αρχίζει από
1.1.2015.»
ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΙΓ.13.: ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ
Η ισχύς των διατάξεων της παρούσας παραγράφου
αρχίζει από τη δηµοσίευσή του παρόντος νόµου στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στις επιµέρους διατάξεις της.
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΙΔ.: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΙΔ.1.: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΠΟΥ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΟΝΤΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ
1. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 46 του νόµου 4179/2013 (Α΄ 175) αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Ως τουριστικές επιπλωµένες επαύλεις ορίζονται
µονοκατοικίες, εµβαδού τουλάχιστον 80 τ.µ., οι οποίες
έχουν ανεξάρτητη εξωτερική προσπέλαση, παρουσιάζουν αυτοτέλεια οικοπέδου/γηπέδου και κτίσµατος, αποτελούν δε µη κύρια ξενοδοχειακά τουριστικά καταλύµατα, κατά την έννοια του άρθρου 2 του ν. 2160/1993 (Α΄
118), χωρίς παροχή υπηρεσιών.»
2. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 7 του άρθρου 2
του ν. 2160/1993 (ΦΕΚ 118 Α΄ ) τροποποιείται ως εξής:
«Ακίνητο που εκµισθώνεται για προσωρινή διαµονή
του µισθωτή για χρονικό διάστηµα µικρότερο των τριάντα (30) ηµερών θεωρείται τουριστικό κατάλυµα.»
ΙΔ.2. : ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΕΟΤ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
1. Μεταφέρονται από τον Ελληνικό Οργανισµό Τουρισµού (Ε.Ο.Τ.) στο Υπουργείο Τουρισµού οι κατωτέρω αρµοδιότητες
α. Οι αρµοδιότητες των εδαφίων γ, δ, στ, ζ και η της
παρ. 3 του άρθρου 1 και του άρθρου 3 του ν. 2160/1993
(Α΄ 118).
β. Οι αρµοδιότητες του εδαφίου γ και της περίπτωσης
ii του εδαφίου δ της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 3270/
2004 (Α΄187).
γ. Οι αρµοδιότητες των άρθρων 4 του ν. 2160/1993 , 2
του ν. 642/1977 (Α΄200) , 11 του ν. 393/1976 (Α΄ 199) και
15 ν. 711/1977 (Α΄ 284), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν και αφορούν σε έλεγχο, επιβολή προστίµων και
διοικητικών κυρώσεων σε επιχειρήσεις που παραβαίνουν
την τουριστική νοµοθεσία. Τα προβλεπόµενα στις διατάξεις αυτές πρόστιµα µπορεί να αναπροσαρµόζονται µε
απόφαση του Υπουργού Τουρισµού.
δ. Οι αρµοδιότητες που προβλέπονται στο άρθρο 9 του
π.δ. 343/2001 (Α΄ 231) για την Διεύθυνση Τουριστικών
Εγκαταστάσεων (τεχνική υπηρεσία) του Ε.Ο.Τ..
2. Οι αρµοδιότητες που αφορούν στην κατάταξη των
τουριστικών καταλυµάτων σε κατηγορίες αστέρων ή
κλειδιών. Έως την πιστοποίηση του Υπουργείου Τουρισµού, ως φορέα κατάταξης, η κατάταξη των νέων τουριστικών καταλυµάτων σε κατηγορίες αστέρων και κλειδιών θα γίνεται , προσωρινά, µε κοινή υπεύθυνη δήλωση

του ιδιοκτήτη της επιχείρησης και του ιδιώτη µηχανικού
που είχε ορισθεί επιβλέπων των εργασιών κατασκευής
της τουριστικής εγκατάστασης.
3. Όπου στις ως άνω διατάξεις προβλέπεται απόφαση
Γενικού Γραµµατέα, Προέδρου ή Διοικητικού Συµβουλίου
ΕΟΤ, νοείται στο εξής απόφαση Υπουργού Τουρισµού.
4. Τα ευρισκόµενα σε εξέλιξη κατά την δηµοσίευση
του νόµου αυτού συγχρηµατοδοτούµενα από το ΕΣΠΑ
έργα αρµοδιότητας της Διεύθυνσης Τουριστικών Εγκαταστάσεων του Ε.Ο.Τ. µεταφέρονται στις αρµόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Τουρισµού. Όπου στις σχετικές
συµβάσεις αναφέρεται ως συµβαλλόµενο µέρος ο
Ε.Ο.Τ, νοείται ο Υπουργός Τουρισµού.
5. Οι προβλεπόµενες από την κείµενη νοµοθεσία, εγγυητικές επιστολές υπέρ ΕΟΤ, για την αδειοδότηση των
τουριστικών επιχειρήσεων κατατίθενται υπέρ του Ελληνικού Δηµοσίου. Οι εγγυητικές επιστολές που έχουν κατατεθεί υπέρ ΕΟΤ µετά την λήξη τους αντικαθίστανται
µε τους ίδιους όρους υπέρ Ελληνικού Δηµοσίου.
6. Τα πρόστιµα για παραβάσεις της τουριστικής νοµοθεσίας επιβάλλονται από τον Υπουργό Τουρισµού ή από
τα αρµοδίως εξουσιοδοτηµένα από αυτόν όργανα, υπέρ
του Ελληνικού Δηµοσίου και καταβάλλονται στην Δ.Ο.Υ
που υπάγεται η επιχείρηση.
7. Οι προβλεπόµενες, στην παρ. δ του άρθρου 6 του
ν. 3270/2004 (Α΄187 ) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει
, προσφυγές, υποβάλλονται στην προβλεπόµενη από τις
διατάξεις αυτές Επιτροπή. Για την εκδίκαση και την κύρωση των αποφάσεων της Επιτροπής εφαρµόζονται οι
διατάξεις του εδαφίου δ της παρ. 6 του ν. 3270/2004 ως
ισχύει.
8. Εκκρεµείς δίκες ενώπιον των πολιτικών και ποινικών
Δικαστηρίων, των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων, του
Αρείου Πάγου και του Συµβουλίου της Επικρατείας που
αφορούν αρµοδιότητες του ΕΟΤ που µε το νόµο αυτό
µεταβιβάζονται στο Υπουργείο Τουρισµού, συνεχίζονται
από αυτό µετά την πάροδο δύο µηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος. Εντός δύο µηνών από την έναρξη
ισχύος του παρόντος άρθρου η νοµική υπηρεσία του ΕΟΤ, µε ευθύνη τη προϊσταµένου της, παραδίδει, στο Γραφείο Νοµικού Συµβούλου του Υπουργείου Τουρισµού,
πλήρεις φακέλους εκκρεµών υποθέσεων των οποίων η
αρµοδιότητα µεταφέρεται στο Υπουργείο.
9. Μεταφέρονται από τον Ελληνικό Οργανισµό Τουρισµού (Ε.Ο.Τ.) στο Υπουργείο Τουρισµού οι Περιφερειακές Υπηρεσίες Τουρισµού (Π.Υ.Τ.) συµπεριλαµβανοµένων και των Γραφείων Υποστήριξης Τουρισµού που υπάγονται σε αυτές, όπως αυτές συστήθηκαν µε τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 4 του ν. 3270/
2004(Α΄187). Οι µεταφερόµενες Περιφερειακές Υπηρεσίες Τουρισµού υπάγονται στην Γενική Διεύθυνση Επενδύσεων και Ανάπτυξης και ασκούν στο πλαίσιο της χωρικής τους αρµοδιότητας τις αρµοδιότητες των εδαφίων α,
β και γ της παρ. 1 και της παρ. 2. Με απόφαση του Υπουργού Τουρισµού δύναται να µεταβιβάζονται στις υπηρεσίες αυτές και άλλες αρµοδιότητες.
10. Μεταφέρεται από τον Ε.Ο.Τ. στο Υπουργείο Τουρισµού , µε το σύνολο των αρµοδιοτήτων της, µε την επιφύλαξη της εποµένης παραγράφου , η Ειδική Υπηρεσία
Προώθησης Αδειοδότησης Τουριστικών Επενδύσεων
(Ε.Υ.Π.Α.Τ.Ε.) του άρθρου 12 του ν. 4002/2011 (Α΄ 180)
όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και υπάγεται απευθείας στον Γενικό Γραµµατέα Τουριστικών Υποδοµών και Ε-
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πενδύσεων. Το προσωπικό του ΕΟΤ κατηγορίας ΠΕ Μηχανικών και ΤΕ Μηχανικών που κατά την δηµοσίευση
του νόµου αυτού, υπηρετεί στην Ε.Υ.Π.Α.Τ.Ε. µεταφέρεται µε κοινή απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Τουρισµού, µε την ίδια θέση ευθύνης και σχέση εργασίας στο
Υπουργείο Τουρισµού και σε προσωποπαγείς θέσεις ίδιας ειδικότητας και κατηγορίας, που συστήνονται µε
την απόφαση µεταφοράς τους. Περίληψη της απόφασης
αυτής θα δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
11. Μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος άρθρου
σύµφωνα µε το εδάφιο α΄ της παρ. 14 του παρόντος, από τις αρµοδιότητες της Ε.Υ.Π.Α.Τ.Ε. που προβλέπονται
στο άρθρο 12 του ν. 4002/2011 (ΦΕΚ Α 180) ως ισχύει, η
αρµοδιότητα για την αδειοδότηση σε όλα τα στάδια, καθώς και οι απαραίτητες εγκρίσεις και αναθεωρήσεις αδειών υφιστάµενων κύριων ξενοδοχειακών καταλυµάτων τεσσάρων (4) ή πέντε (5) αστέρων δυναµικότητας άνω των 300 κλινών θα ασκείται από τις Περιφερειακές Υπηρεσίες Τουρισµού (Π.Υ.Τ.), των δε εγκαταστάσεων ειδικής τουριστικής υποδοµής των άνω καταλυµάτων από
την αρµόδια Διεύθυνση Τουριστικών εγκαταστάσεων
του Ε.Ο.Τ.
12. Το µόνιµο και µε σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου
Αορίστου Χρόνου προσωπικό που κατά την έναρξη ισχύος του νόµου αυτού, υπηρετεί στις Περιφερειακές Υπηρεσίες Τουρισµού και στα Γραφεία Υποστήριξης Τουρισµού του Ε.Ο.Τ. µεταφέρεται στο Υπουργείο Τουρισµού µε την ίδια σχέση εργασίας , σε προσωποπαγείς
θέσεις της ίδιας ή συναφούς ειδικότητας της κατηγορίας
στην οποία υπηρετούν. Η σύσταση των προσωποπαγών
θέσεων και η µεταφορά του προσωπικού γίνεται µε κοινή
απόφαση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθµισης και
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Τουρισµού. Περίληψη
της απόφασης αυτής δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως.
13. Το µόνιµο και µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
αορίστου χρόνου προσωπικό κατηγορίας ΠΕ Μηχανικών
και ΤΕ Μηχανικών που κατά την έναρξη ισχύος του νόµου αυτού υπηρετεί στην κεντρική υπηρεσία του Ε.Ο.Τ.
µεταφέρεται στο Υπουργείο Τουρισµού µε την ίδια σχέση εργασίας σε προσωποπαγείς θέσεις της ίδιας ή συναφούς ειδικότητας της κατηγορίας στην οποία υπηρετούν.
Η σύσταση των προσωποπαγών θέσεων και η µεταφορά
του προσωπικού γίνεται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Τουρισµού. Περίληψη της απόφασης αυτής δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Το
προσωπικό που µεταφέρεται κατατάσσεται σε µισθολογικά κλιµάκια της οικείας κατηγορίας ή εκπαιδευτικής
βαθµίδας, ανάλογα µε τα τυπικά του προσόντα και το συνολικό χρόνο υπηρεσίας και λαµβάνει τις αποδοχές της
υπηρεσίας υποδοχής, ενώ τυχόν πρόσθετες αποδοχές ή
απολαβές και ειδικά επιδόµατα οποιασδήποτε ονοµασίας καταργούνται. Ο συνολικός χρόνος υπηρεσίας του
µεταφερόµενου προσωπικού, που έχει διανυθεί στον ΕΟΤ, καθώς και ο χρόνος που του αναγνωρίσθηκε ως χρόνος υπηρεσίας, θεωρούνται χρόνος πραγµατικής υπηρεσίας για τα θέµατα βαθµολογικής και µισθολογικής εξέλιξης και για κάθε άλλη συνέπεια.
14. Από την έναρξη του ισχύος του παρόντος άρθρου
καταργούνται η Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης Ε.Ο.Τ. και
οι Διευθύνσεις Μελετών και Επενδύσεων, Ποιοτικού Ε-

λέγχου και Εποπτείας Αγορά, Τουριστικών Εγκαταστάσεων, Επιθεώρησης και Συντονισµού Περιφερειακών Υπηρεσιών.
15. Οι µεταφερόµενες αρµοδιότητες από τον Ε.Ο.Τ.
θα κατανεµηθούν και θα ασκούνται από οργανικές µονάδες του Υπουργείου Τουρισµού, που θα ορισθούν µε το
Προεδρικό διάταγµα που θα εκδοθεί για την αναδιοργάνωση του.
16. Η ισχύς των διατάξεων του άρθρου αυτού, αρχίζει
µε την έναρξη ισχύος του προεδρικού διατάγµατος που
θα εκδοθεί για την αναδιοργάνωση του Υπουργείου Τουρισµού. Εξαιρετικά, η ισχύς της διάταξης της παρ. 10 αρχίζει µε την δηµοσίευση του παρόντος νόµου.
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΙΕ.: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΙΕ.1.:
α. Η παράγραφος 5 του άρθρου 46 του ν. 4194/2013
(Α΄ 208) αντικαθίσταται ως εξής:
«Κάθε µονοµερής βλαπτική µεταβολή των όρων της
έµµισθης εντολής, και ιδίως η παρότρυνση από τον εντολέα προς τον Δικηγόρο να δράσει αντίθετα µε την καλή
πίστη, τον ισχύοντα Κώδικα Δεοντολογίας ή τη συνείδησή του, θεωρείται ως καταγγελία της έµµισθης εντολής
εκ µέρους του εντολέα».
β. Η περίπτωση β΄ της παρ. 1 του άρθρου 15 του ν.
4194/2013 (Α΄ 208) αντικαθίσταται ως εξής:
«β. είναι κάτοχοι πτυχίου Νοµικής Σχολής των Πανεπιστηµιακών Ιδρυµάτων των ανωτέρω υπό (α) Κρατών και
έχουν συµµετάσχει επιτυχώς σε δοκιµασία επάρκειας,
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 17 που πιστοποιεί
ότι οι γνώσεις και τα προσόντα τους αντιστοιχούν στις
γνώσεις και τα προσόντα που απαιτούνται από τον παρόντα Κώδικα για την απόκτηση της ιδιότητας του ασκουµένου δικηγόρου».
ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΙΕ.2.:
Η περίπτωση γ΄ του άρθρου 4 του ν. 3898/2010 (Α΄
211) αντικαθίσταται ως εξής:
«Ως διαµεσολαβητής νοείται τρίτο σε σχέση µε τα µέρη πρόσωπο, διαπιστευµένο ως διαµεσολαβητής κατά τα
οριζόµενα στο άρθρο 7, από το οποίο ζητείται να αναλάβει διαµεσολάβηση µε κατάλληλο, αποτελεσµατικό και
αµερόληπτο τρόπο, ανεξαρτήτως του τρόπου µε τον οποίο ορίστηκε ή ανέλαβε να τελέσει την εν λόγω διαµεσολάβηση».
ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΙΕ.3.: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ
ΑΡΘΡΟΥ 8 Π.Κ.
Οι περιπτώσεις γ΄ και δ΄ του άρθρου 8 του Ποινικού
Κώδικα αντικαθίστανται ως εξής:
«γ) αξιόποινη πράξη που τέλεσαν ως υπάλληλοι του
ελληνικού κράτους ή οργάνου ή οργανισµού της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχει την έδρα του στην Ελλάδα,
δ) πράξη που στρέφεται εναντίον ή απευθύνεται προς
υπάλληλο του ελληνικού κράτους ή έλληνα υπάλληλο
οργάνου ή οργανισµού της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατά
την άσκηση της υπηρεσίας τους ή σε σχέση µε την άσκηση των καθηκόντων τους.»
ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΙΕ.4.: ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΘΡΟΥ
159 Π.Κ.

74
Το άρθρο 159 του Ποινικού Κώδικα αντικαθίσταται ως
εξής:
«Άρθρο 159
Δωροληψία πολιτικών αξιωµατούχων
1. Ο Πρωθυπουργός, τo µέλoς της κυβέρνησης, ο υφυπουργός, ο περιφερειάρχης, ο αντιπεριφερειάρχης ή ο
δήµαρχος, που ζητεί ή λαµβάνει, άµεσα ή µέσω τρίτου,
για τον εαυτό του ή για άλλον, οποιασδήποτε φύσης ωφέληµα, ή αποδέχεται την υπόσχεση παροχής τέτοιου
ωφελήµατος, ως αντάλλαγµα για ενέργειά του ή παράλειψη, µελλοντική ή ήδη τελειωµένη, που ανάγεται στην
εκτέλεση των καθηκόντων του, τιµωρείται µε κάθειρξη
και χρηµατική ποινή από 15.000 έως 150.000 ευρώ.
2. Με την ίδια ποινή τιµωρείται το µέλος της Βουλής,
των συµβουλίων τοπικής αυτοδιοίκησης και των επιτροπών τους που σχετικά µε κάποια εκλογή ή ψηφοφορία η
οποία διενεργείται από τα ως άνω σώµατα ή επιτροπές
δέχεται την παροχή ή υπόσχεση οποιασδήποτε φύσης
ωφελήµατος, για τον εαυτό του ή για άλλον, ή ζητεί τέτοιο ως αντάλλαγµα για να µη λάβει µέρος στην εκλογή
ή ψηφοφορία, για να υποστηρίξει ορισµένο θέµα προς
ψήφιση ή για να ψηφίσει µε ορισµένο τρόπο.
3. Οι παράγραφοι 1 και 2 εφαρµόζονται και όταν η
πράξη τελείται από µέλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
4. Οι διατάξεις των άρθρων 238, 263 παρ. 1 και 263Β
παρ. 2 έως 5 έχουν εφαρµογή και στα εγκλήµατα των
προηγούµενων παραγράφων.»
ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΙΕ.5.: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΡΘΡΟΥ 159Α
ΣΤΟΝ Π.Κ.
Μετά το άρθρο 159 του Ποινικού Κώδικα προστίθεται
άρθρο 159Α ως εξής:
«Άρθρο 159Α
Δωροδοκία πολιτικών αξιωµατούχων
1. Όποιος υπόσχεται ή παρέχει οποιασδήποτε φύσης
ωφέληµα, άµεσα ή µέσω τρίτου, σε αναφερόµενο στο
άρθρο 159 πρόσωπο, για τον εαυτό του ή για άλλον, για
τους σκοπούς που αναφέρονται αντίστοιχα στο άρθρο
αυτό, τιµωρείται µε κάθειρξη και χρηµατική ποινή από
15.000 έως 150.000 ευρώ.
2. Διευθυντής επιχειρήσεως ή πρόσωπο που έχει την
εξουσία λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε επιχείρηση τιµωρείται µε φυλάκιση µέχρι τριών ετών, αν η πράξη δεν
τιµωρείται βαρύτερα από άλλη ποινική διάταξη, αν από
αµέλεια δεν απέτρεψε πρόσωπο που τελεί υπό τις εντολές του ή υπόκειται στον έλεγχό του από την τέλεση
προς όφελος της επιχείρησης της πράξης της παραγράφου 1.
3. Οι διατάξεις των άρθρων 238, 263 παρ. 1 και 263Β έχουν εφαρµογή και στο έγκληµα της παραγράφου 1.»
ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΙΕ.6.: ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΘΡΟΥ
235 Π.Κ.
Το άρθρο 235 του Ποινικού Κώδικα αντικαθίσταται ως
εξής:

«Άρθρο 235
Δωροληψία υπαλλήλου
1. Υπάλληλος ο οποίος ζητεί ή λαµβάνει, άµεσα ή µέσω τρίτου, για τον εαυτό του ή για άλλον, οποιασδήποτε
φύσης ωφέληµα, ή αποδέχεται την υπόσχεση παροχής
τέτοιου ωφελήµατος, για ενέργεια ή παράλειψή του σε
σχέση µε την άσκηση των καθηκόντων του, µελλοντική ή
ήδη τελειωµένη, τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους και χρηµατική ποινή 5.000 έως 50.000 ευρώ.
Αν ο υπαίτιος τελεί την πράξη του προηγούµενου εδαφίου κατ΄ επάγγελµα ή κατά συνήθεια τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον τριών ή το ωφέληµα είναι ιδιαίτερα µεγάλης αξίας, τιµωρείται µε κάθειρξη µέχρι δέκα ετών και
χρηµατική ποινή 10.000 έως 100.000 ευρώ.
2. Αν η ως άνω ενέργεια ή παράλειψη του υπαιτίου αντίκειται στα καθήκοντά του, τιµωρείται µε κάθειρξη µέχρι δέκα ετών και χρηµατική ποινή 15.000 έως 150.000
ευρώ. Αν ο υπαίτιος τελεί την πράξη του προηγούµενου
εδαφίου κατ΄ επάγγελµα ή κατά συνήθεια ή το ωφέληµα
είναι ιδιαίτερα µεγάλης αξίας, τιµωρείται µε κάθειρξη µέχρι δεκαπέντε ετών και χρηµατική ποινή 15.000 έως
150.000 ευρώ.
3. Υπάλληλος ο οποίος ζητεί ή λαµβάνει, για τον εαυτό του ή για άλλον, αθέµιτη παροχή περιουσιακής φύσης, επωφελούµενος από την ιδιότητά του, τιµωρείται
µε φυλάκιση µέχρι τριών ετών, αν η πράξη δεν τιµωρείται βαρύτερα από άλλη ποινική διάταξη.
4. Προϊστάµενοι υπηρεσιών ή επιθεωρητές ή πρόσωπα
που έχουν την εξουσία λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε
υπηρεσίες του Δηµοσίου, των οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης και των νοµικών προσώπων που απαριθµούνται στο άρθρο 263Α τιµωρούνται µε φυλάκιση µέχρι
δύο ετών, αν η πράξη δεν τιµωρείται βαρύτερα από άλλη
ποινική διάταξη, αν από αµέλεια, κατά παράβαση συγκεκριµένου υπηρεσιακού καθήκοντος, δεν απέτρεψαν πρόσωπο που τελεί υπό τις εντολές τους ή υπόκειται στον έλεγχό τους από την τέλεση πράξης των προηγούµενων
παραγράφων.»
ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΙΕ.7. : ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΘΡΟΥ
236 Π.Κ.
Το άρθρο 236 του Ποινικού Κώδικα αντικαθίσταται ως
εξής:
«Άρθρο 236
Δωροδοκία υπαλλήλου
1. Όποιος προσφέρει, υπόσχεται ή παρέχει σε υπάλληλο, άµεσα ή µέσω τρίτου, οποιασδήποτε φύσης ωφέληµα, για τον εαυτό του ή για άλλον, για ενέργεια ή παράλειψη του υπαλλήλου σε σχέση µε την άσκηση των
καθηκόντων του, µελλοντική ή ήδη τελειωµένη, τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους και χρηµατική
ποινή 5.000 έως 50.000 ευρώ.
2. Αν η ως άνω ενέργεια ή παράλειψη αντίκειται στα
καθήκοντα του υπαλλήλου, ο υπαίτιος τιµωρείται µε κάθειρξη µέχρι δέκα ετών και χρηµατική ποινή 15.000 έως
150.000 ευρώ.
3. Διευθυντής επιχειρήσεως ή άλλο πρόσωπο που έχει
την εξουσία λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε επιχείρηση τιµωρείται µε φυλάκιση µέχρι δύοετών, αν η πράξη
δεν τιµωρείται βαρύτερα από άλλη ποινική διάταξη, αν
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από αµέλεια δεν απέτρεψε πρόσωπο που τελεί υπό τις εντολές του ή υπόκειται στον έλεγχό του από την τέλεση
προς όφελος της επιχείρησης πράξης των προηγούµενων παραγράφων.
4. Για την εφαρµογή του παρόντος άρθρου επί πράξεων που τελέσθηκαν στην αλλοδαπή από ηµεδαπό, δεν
είναι αναγκαία η πλήρωση των προϋποθέσεων του άρθρου 6.»

παράλειψη που ανάγεται στην άσκηση των καθηκόντων
τους.»

ΥΠΟΠΑΓΡΑΦΟΣ ΙΕ.8.: ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΘΡΟΥ 237
Π.Κ.

«Άρθρο 237Β
Δωροληψία και Δωροδοκία στον ιδιωτικό τοµέα
1. Με φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους, τιµωρείται όποιος εργάζεται ή παρέχει υπηρεσίες µε οποιαδήποτε ιδιότητα ή σχέση στον ιδιωτικό τοµέα και, κατά την άσκηση της επιχειρηµατικής δραστηριότητας, ζητεί ή λαµβάνει, άµεσα ή έµµεσα, οποιασδήποτε φύσεως ωφέληµα
για τον ίδιο ή για άλλον ή δέχεται υπόσχεση τέτοιου ωφελήµατος ως αντάλλαγµα για ενέργεια ή παράλειψή
του κατά παράβαση των καθηκόντων του, όπως αυτά
διαγράφονται από τον νόµο, την σύµβαση εργασίας,
τους εσωτερικούς κανονισµούς, τις εντολές ή οδηγίες
των προϊσταµένων του ή προκύπτουν από την φύση της
θέσης ή της υπηρεσίας του.
2. Με την ίδια ποινή τιµωρείται και όποιος, κατά την άσκηση επιχειρηµατικής δραστηριότητας, υπόσχεται,
προσφέρει ή παρέχει, άµεσα ή έµµεσα, οποιασδήποτε
φύσεως ωφέληµα σε πρόσωπο που εργάζεται ή παρέχει
υπηρεσίες µε οποιαδήποτε ιδιότητα στον ιδιωτικό τοµέα,
για το ίδιο ή για τρίτον, για ενέργεια ή για παράλειψη κατά παράβαση των ως άνω καθηκόντων του.»

Το άρθρο 237 του Ποινικού Κώδικα αντικαθίσταται ως
εξής:
«Άρθρο 237
Δωροληψία και δωροδοκία δικαστικών λειτουργών
1. Όποιος καλείται κατά το νόµο να εκτελέσει δικαστικά καθήκοντα ή ο διαιτητής, αν ζητήσει ή λάβει, άµεσα ή
µέσω τρίτου, για τον εαυτό του ή για άλλον, οποιασδήποτε φύσης ωφέληµα, ή αποδεχθεί την υπόσχεση παροχής τέτοιου ωφελήµατος, για ενέργειά του ή παράλειψη,
µελλοντική ή ήδη τελειωµένη, που ανάγεται στην εκτέλεση των καθηκόντων του κατά την απονοµή της δικαιοσύνης ή την επίλυση διαφοράς, τιµωρείται µε κάθειρξη
και χρηµατική ποινή 15.000 έως 150.000 ευρώ.
2. Με τις ίδιες ποινές τιµωρείται όποιος για τον πιο πάνω σκοπό υπόσχεται ή παρέχει τέτοια ωφελήµατα, άµεσα ή µέσω τρίτου, στα πρόσωπα της προηγούµενης παραγράφου, για τους εαυτούς τους ή για άλλον.
3. Διευθυντής επιχειρήσεως ή άλλο πρόσωπο που έχει
την εξουσία λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε επιχείρηση τιµωρείται µε φυλάκιση µέχρι τριών ετών, αν η πράξη
δεν τιµωρείται βαρύτερα από άλλη ποινική διάταξη, αν
από αµέλεια δεν απέτρεψε πρόσωπο που τελεί υπό τις εντολές του ή υπόκειται στον έλεγχό του από την τέλεση
προς όφελος της επιχείρησης της πράξης της παραγράφου 1.»
ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΙΕ.9.: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΡΘΡΟΥ 237 Α
ΣΤΟΝ Π.Κ.
Μετά το άρθρο 237 του Ποινικού Κώδικα προστίθεται
άρθρο 237Α ως εξής:
«Άρθρο 237Α
Εµπορία επιρροής – Μεσάζοντες
1. Όποιος ζητεί ή λαµβάνει, άµεσα ή µέσω τρίτου, οποιασδήποτε φύσης ωφέληµα, για τον εαυτό του ή για
άλλον, ή αποδέχεται την υπόσχεση παροχής τέτοιου ωφελήµατος ως αντάλλαγµα για αθέµιτη επιρροή την οποία ισχυρίζεται ή επιβεβαιώνει, ψευδώς ή αληθώς, ότι
µπορεί να ασκήσει σε κάποιο από τα πρόσωπα που αναφέρονται στα άρθρα 159, 235 παρ. 1 και 237 παρ. 1, ώστε αυτά να προβούν σε πράξη ή παράλειψη που ανάγεται στην άσκηση των καθηκόντων τους, τιµωρείται µε
φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους και χρηµατική ποινή
από 5.000 έως 50.000 ευρώ.
2. Με τις ίδιες ποινές τιµωρείται και όποιος προσφέρει,
υπόσχεται ή παρέχει, άµεσα ή µέσω τρίτου, οποιασδήποτε φύσης ωφέληµα, για τον εαυτό του ή για άλλον, σε
πρόσωπο που ισχυρίζεται ή επιβεβαιώνει, ψευδώς ή αληθώς, ότι µπορεί να ασκήσει αθέµιτη επιρροή σε κάποιο από τα πρόσωπα που απαριθµούνται στα άρθρα 159, 235
παρ. 1 και 237 παρ. 1, ώστε αυτά να προβούν σε πράξη ή

ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΙΕ.10.: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΡΘΡΟΥ 237 Β
ΣΤΟΝ Π.Κ.
Μετά το άρθρο 237Α του Ποινικού Κώδικα προστίθεται
άρθρο 237Β ως εξής:

ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΙΕ.11.: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 238 Π.Κ.
Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 238
του Ποινικού Κώδικα, αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Στις περιπτώσεις των άρθρων 235 έως και 237Β η
απόφαση διατάσσει να δηµευτούν τα δώρα και όποια άλλα περιουσιακά στοιχεία δόθηκαν, καθώς και εκείνα που
αποκτήθηκαν αµέσως ή εµµέσως από αυτά.»
ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΙΕ.12.: ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΘΡΟΥ
263 Α Π.Κ.
Το άρθρο 263Α του Ποινικού Κώδικα αντικαθίσταται
ως εξής:
«1. Για την εφαρµογή των άρθρων 235, 236, 239, 241,
242, 243, 245, 246, 252, 253, 255, 256, 257, 258, 259,
261, 262 και 263 υπάλληλοι θεωρούνται, και όσοι υπηρετούν µόνιµα ή πρόσκαιρα και µε οποιαδήποτε ιδιότητα ή
σχέση: α) σε επιχειρήσεις ή οργανισµούς που ανήκουν
στο Κράτος, σε οργανισµούς τοπικής αυτοδιοίκησης ή
σε νοµικά πρόσωπα δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαίου και που
εξυπηρετούν µε αποκλειστική ή προνοµιακή εκµετάλλευση την προµήθεια ή την παροχή στο κοινό νερού, φωτισµού, θερµότητας, κινητήριας δύναµης ή µέσων συγκοινωνίας ή επικοινωνίας ή µαζικής ενηµέρωσης, β) σέ
τράπεζες που εδρεύουν στην ηµεδαπή κατά το νόµο ή το
καταστατικό τους, γ) σε νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που ιδρύθηκαν από το Δηµόσιο, από νοµικά πρόσωπα
δηµοσίου δικαίου και από νοµικά πρόσωπα αναφερόµενα
στα προηγούµενα εδάφια, εφ` όσον τα ιδρυτικά νοµικά
πρόσωπα συµµετέχουν στην διοίκησή τους ή, αν πρόκειται για ανώνυµη εταιρία, στο κεφάλαιό της ή τα νοµικά
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αυτά πρόσωπα είναι επιφορτισµένα µε εκτέλεση κρατικών προγραµµάτων οικονοµικής ανασυγκρότησης ή ανάπτυξης καιδ)σε όργανα ή οργανισµούς της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, συµπεριλαµβανοµένων των µελών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των µελών του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου και του Ελεγκτικού Συνεδρίου της Ευρωπαϊκής
Ένωσης.
2. Για την εφαρµογή των άρθρων 235 παρ. 1 και 2 και
236 ως υπάλληλοι θεωρούνται και:
α) οι λειτουργοί ή άλλοι υπάλληλοι µε οποιαδήποτε
συµβατική σχέση, κάθε δηµόσιου διεθνούς ή υπερεθνικού οργανισµού στον οποίο η Ελλάδα είναι µέλος, καθώς και οποιοδήποτε πρόσωπο είναι εξουσιοδοτηµένο από τον ενλόγω οργανισµό να ενεργεί εκ µέρους του.
β) τα µέλη κοινοβουλευτικών συνελεύσεων διεθνών ή
υπερεθνικών οργανισµών, στους οποίους η Ελλάδα είναι
µέλος,
γ) όσοι ασκούν δικαστικά καθήκοντα ή καθήκοντα διαιτητή σε διεθνή δικαστήρια, των οποίων η δικαιοδοσία αναγνωρίζεται από την Ελλάδα,
δ) οποιοδήποτε πρόσωπο ασκεί δηµόσιο λειτούργηµα
ή υπηρεσία για ξένη χώρα, συµπεριλαµβανοµένων των
δικαστών, ενόρκων και διαιτητών, και
ε) τα µέλη των κοινοβουλίων και συνελεύσεων τοπικής αυτοδιοίκησης άλλων κρατών.
3. Για την εφαρµογή του άρθρου 237 ως δικαστικοί λειτουργοί θεωρούνται και τα µέλη του Δικαστηρίου και του
Ελεγκτικού Συνεδρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.»
ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΙΕ.13.: ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΘΡΟΥ
263 Β Π.Κ.
Το άρθρο 263Β του Ποινικού Κώδικα αντικαθίσταται ως
εξής:
«Άρθρο 263Β
Μέτρα επιείκειας για όσους συµβάλλουν
στην αποκάλυψη πράξεων διαφθοράς
1. Οι πράξεις των άρθρων 236 παρ. 1, 2 και 3, 237 παρ.
2 και 3 και 237Β παρ. 1 µένουν ατιµώρητες αν ο υπαίτιος,
µε δική του θέληση και πριν εξετασθεί οπωσδήποτε για
την πράξη του, την αναγγείλει στον εισαγγελέα πληµµελειοδικών ή σε οποιονδήποτε ανακριτικό υπάλληλο ή άλλη αρµόδια αρχή, εγχειρίζοντας έγγραφη αναφορά ή
προφορικά, οπότε συντάσσεται σχετική έκθεση.
2. Αν ο υπαίτιος των πράξεων των άρθρων 236 παρ. 1,
2 και 3 και 237 παρ. 2 και 3 ή ο συµµέτοχος στις πράξεις
των άρθρων 235 παρ. 1, 2 και 3, 237 παρ. 1 και 239 έως
261, καθώς και του άρθρου 390, όταν τελείται από υπάλληλο, συµβάλλει ουσιωδώς, µε αναγγελία στην αρχή,
στην αποκάλυψη της συµµετοχής υπαλλήλου στις πράξεις αυτές, τιµωρείται µε ποινή µειωµένη στο µέτρο του
άρθρου 44 παρ. 2 εδάφιο πρώτο. Το δικαστήριο µπορεί
να διατάξει την αναστολή εκτέλεσης της ποινής αυτής,
ανεξάρτητα αν συντρέχουν οι όροι των άρθρων 99 και
100. Το συµβούλιο Πληµµελειοδικών µε βούλευµα που
εκδίδεται ύστερα από πρόταση του αρµοδίου Εισαγγελέα, διατάσσει την αναστολή της ασκηθείσας ποινικής
δίωξης κατά του υπαιτίου για ορισµένο χρονικό διάστηµα, προκειµένου να επιβεβαιωθεί η αλήθεια των εισφερόµενων στοιχείων. Την αναστολή της δίωξης µπορεί να
διατάξει και το δικαστήριο, εφόσον τα στοιχεία εισφέρονται µέχρι την έκδοση απόφασης σε δεύτερο βαθµό. Με

το ίδιο βούλευµα ή απόφαση µπορεί να διαταχθεί και η
άρση ή η αντικατάσταση των µέτρων δικονοµικού καταναγκασµού που έχουν επιβληθεί.
Αν µετά την αναστολή της ποινικής δίωξης προκύψει
ότι τα εισφερθέντα από τον υπαίτιο στοιχεία δεν ήσαν επαρκή για την άσκηση ποινικής δίωξης κατά του υπαλλήλου, το σχετικό βούλευµα ή απόφαση ανακαλείται και
συνεχίζεται κατά του υπαιτίου η ανασταλείσα ποινική
δίωξη.
3. Υπάλληλος, υπαίτιος για την τέλεση των πράξεων
των άρθρων 235 έως 261, καθώς και του άρθρου 390, ή
συµµέτοχος στις πράξεις αυτές, ο οποίος συµβάλλει ουσιωδώς, µε αναγγελία στην αρχή, στην αποκάλυψη της
συµµετοχής στις πράξεις αυτές άλλων υπαλλήλων, τιµωρείται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην προηγούµενη
παράγραφο, εφόσον το πρόσωπο που καταγγέλλεται κατέχει θέση ανώτερη της δικής του και ο ίδιος έχει µεταβιβάσει στο Δηµόσιο όλα τα περιουσιακά στοιχεία που έχει αποκτήσει, αµέσως ή εµµέσως, από την τέλεση ή τη
συµµετοχή στην τέλεση των παραπάνω εγκληµάτων. Αν
κατ΄ εξαίρεση η µεταβίβαση αυτή δεν έχει ολοκληρωθεί
µέχρι το στάδιο της επιµέτρησης της ποινής, το δικαστήριο µπορεί να επιφυλαχθεί ως προς την επί ποινής κρίση
του, διακόπτοντας προς τούτο την διαδικασία για ορισµένη ηµεροµηνία και χωρίς τον χρονικό περιορισµό του
άρθρου 352 παρ. 1 του Κώδικα Ποινικής Δικονοµίας.
Στην περίπτωση αυτή ορίζει και τις συγκεκριµένες µεταβιβάσεις ή άλλες ενέργειες στις οποίες πρέπει να προβεί
ο δράστης για να τύχει του σχετικού ευεργετήµατος. Με
την απόφαση περί διακοπής της δίκης το δικαστήριο
µπορεί να διατάξει και την άρση ή την αντικατάσταση
των µέτρων δικονοµικού καταναγκασµού που έχουν επιβληθεί.
4. α) Αν κάποιος από τους υπαιτίους των εγκληµάτων
των άρθρων 235 έως 261 και 390 ή πράξεων νοµιµοποίησης εσόδων που προέρχονται άµεσα από τις συγκεκριµένες εγκληµατικές δραστηριότητες, εισφέρει αποδεικτικά στοιχεία για τη συµµετοχή στις πράξεις αυτές προσώπων που διατελούν ή διατέλεσαν µέλη της Κυβέρνησης ή Υφυπουργοί, το δικαστικό συµβούλιο, µε βούλευµα που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του εισαγγελέα,
διατάσσει την αναστολή της ασκηθείσας σε βάρος του
ποινικής δίωξης. Την παραπάνω αναστολή µπορεί να διατάξει το δικαστήριο και όταν τα στοιχεία εισφέρονται µέχρι την έκδοση απόφασης σε δεύτερο βαθµό. Με το ίδιο
βούλευµα ή απόφαση µπορεί να διαταχθεί και η άρση ή η
αντικατάσταση των µέτρων δικονοµικού καταναγκασµού
που έχουν ταχθεί.
β) Αν η Βουλή κρίνει, σύµφωνα µε τη διάταξη της παραγράφου 3 του άρθρου 86 του Συντάγµατος, ότι τα
στοιχεία δεν είναι επαρκή για την άσκηση ποινικής δίωξης σε βάρος Υπουργού ή Υφυπουργού, το βούλευµα ή η
απόφαση ανακαλείται και η ανασταλείσα ποινική δίωξη
συνεχίζεται. Αν η Βουλή αποφασίσει την άσκηση ποινικής δίωξης σε βάρος Υπουργού ή Υφυπουργού κατά το
άρθρο 86 του Συντάγµατος, σε περίπτωση καταδίκης από το Ειδικό Δικαστήριο, ο κατά το προηγούµενο εδάφιο
συµµέτοχος που εισέφερε τα αποδεικτικά στοιχεία τιµωρείται µε ποινή µειωµένη στο µέτρο του άρθρου 44 παρ.
2 εδάφιο πρώτο. Το δικαστήριο µπορεί να διατάξει την αναστολή εκτέλεσης της ποινής αυτής κατά τα οριζόµενα
στην παράγραφο 2.
5. Αν η κίνηση της ποινικής διαδικασίας δεν είναι δυνατή λόγω εξάλειψης του αξιόποινου, σύµφωνα µε τα ορι-
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ζόµενα στο εδάφιο β΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 86
του Συντάγµατος, στον κατηγορούµενο επιβάλλεται ποινή µειωµένη στο µέτρο του άρθρου 44 παρ. 2 εδάφιο
πρώτο. Το δικαστήριο µπορεί να διατάξει και την αναστολή εκτέλεσης της ποινής αυτής, κατά τα οριζόµενα στην
παράγραφο 2.»
ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΙΕ.14.: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
ΑΡΘΡΟΥ 30 ΚΠΔ
Η παράγραφος 2 του άρθρου 30 του Κώδικα Ποινικής
Δικονοµίας αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Στα πολιτικά εγκλήµατα, καθώς και στα εγκλήµατα
από τα οποία µπορούν να διαταραχθούν οι διεθνείς σχέσεις του κράτους, µε την εξαίρεση της δωροδοκίας αλλοδαπών δηµόσιων λειτουργών στις διεθνείς επιχειρηµατικές συναλλαγές, ο Υπουργός Δικαιοσύνης έχει το
δικαίωµα µε προηγούµενη σύµφωνη απόφαση του Υπουργικού Συµβουλίου να αναβάλει την έναρξη της ποινικής δίωξης ή να αναστείλει την ποινική δίωξη. Η αναστολή της ποινικής δίωξης µπορεί να γίνει το αργότερο
έως την έναρξη της συζήτησης στο ακροατήριο.»
ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΙΕ.15.: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΡΘΡΟΥ 45 Β
ΣΤΟΝ ΚΠΔ
Μετά το άρθρο 45Α του Κώδικα Ποινικής Δικονοµίας
προστίθεται άρθρο 45Β ως εξής:
«Άρθρο 45Β
Αποχή από ποινική δίωξη µαρτύρων
δηµοσίου συµφέροντος
1. Σε υποθέσεις σχετικές µε τις αξιόποινες πράξεις
των άρθρων 159, 159Α, 235, 236, 237 και 237Α του Ποινικού Κώδικα και τις συναφείς µε αυτές πράξεις, είναι
δυνατόν, µετά από έγκριση του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου που εποπτεύει και συντονίζει το έργο των Εισαγγελέων Εγκληµάτων Διαφθοράς, να χαρακτηρίζεται
ως µάρτυς δηµοσίου συµφέροντος µε πράξη του κατά
τόπον αρµόδιου εισαγγελέα πληµµελειοδικών ή του Εισαγγελέα Εγκληµάτων Διαφθοράς όποιος, χωρίς να εµπλέκεται καθ΄ οιονδήποτε τρόπο στις εν λόγω πράξεις
και χωρίς να αποβλέπει σε ίδιον όφελος, συµβάλλει ουσιωδώς, µε τις πληροφορίες που παρέχει στις διωκτικές
αρχές, στην αποκάλυψη και δίωξή τους. Η κατά το προηγούµενο εδάφιο πράξη του εισαγγελέα µπορεί να ανακαλείται µε τον ίδιο τρόπο και σε οποιοδήποτε στάδιο
της ποινικής δίκης, αν ο εισαγγελέας κρίνει ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι που τον οδήγησαν στην έκδοσή της.
2. Αν έχει υποβληθεί έγκληση ή µήνυση για τα εγκλήµατα της ψευδορκίας, της ψευδούς καταµήνυσης, της
συκοφαντικής δυσφήµησης ή της παραβίασης υπηρεσιακού απορρήτου του Ποινικού Κώδικα ή για τις πράξεις
των παραγράφων 4 ή 8 του άρθρου 22 του ν. 2472/1997
σε υπόθεση σχετική µε τις αξιόποινες πράξεις που αναφέρονται στην προηγούµενη παράγραφο, ο αρµόδιος
για την άσκηση της ποινικής δίωξης εισαγγελέας, πριν
από κάθε άλλη ενέργεια, ενηµερώνει σχετικά τον Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου που εποπτεύει και συντονίζει το έργο των Εισαγγελέων Εγκληµάτων Διαφθοράς.
3. Αν ο Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου που εποπτεύει και συντονίζει το έργο των Εισαγγελέων Εγκληµάτων Διαφθοράς, κρίνει µετά από την κατά την προηγούµενη παράγραφο ενηµέρωσή του, ότι η ποινική δίωξη

των εγκληµάτων της ψευδορκίας, της ψευδούς καταµήνυσης, της συκοφαντικής δυσφήµησης ή της παραβίασης υπηρεσιακού απορρήτου ή των εγκληµάτων των παραγράφων 4 ή 8 του άρθρου 22 του ν. 2472/1997, δεν είναι απαραίτητη για την προστασία του δηµοσίου συµφέροντος, µπορεί να παραγγείλει στον αρµόδιο για την άσκηση της ποινικής δίωξης εισαγγελέα την οριστική αποχή από την ποινική δίωξη για τις εν λόγω πράξεις.»
ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΙΕ.16.: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΡΘΡΟΥ 253 Β
ΣΤΟΝ ΚΠΔ
Μετά το άρθρο 253Α του Κώδικα Ποινικής Δικονοµίας
προστίθεται άρθρο 253Β ως εξής:
«Άρθρο 253Β
Ανακριτικές πράξεις επί εγκληµάτων διαφθοράς.
Ειδικά για τις αξιόποινες πράξεις των άρθρων 159,
159Α, 235, 236, 237 και 237Α του Ποινικού Κώδικα, εφόσον αυτές δεν τελούνται στο πλαίσιο εγκληµατικής ή
τροµοκρατικής οργάνωσης, η έρευνα µπορεί να συµπεριλάβει και την διενέργεια:
α) συγκαλυµµένης έρευνας, την οποία ενεργεί ανακριτικός υπάλληλος µε παραγγελία του αρµόδιου εισαγγελέα και αφού ενηµερωθεί προηγουµένως ο Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου που εποπτεύει και συντονίζει το
έργο των Εισαγγελέων Εγκληµάτων Διαφθοράς. Η εν
λόγω παραγγελία δίδεται αν συντρέχουν σοβαρές ενδείξεις ότι τελείται ήδη ή πρόκειται να επαναληφθεί η
τέλεση κάποιας από τις αξιόποινες πράξεις της παραγράφου 1 και η αποκάλυψη αυτής είναι µε άλλον τρόπο
αδύνατη ή ιδιαιτέρως δυσχερής. Κατά την συγκαλυµµένη έρευνα ο ανακριτικός υπάλληλος ή ο ιδιώτης που ενεργεί υπό τις οδηγίες του εµφανίζεται ως ωφελούµενος ή ως µεσολαβητής ωφελουµένου προσώπου από την
αξιόποινη πράξη της παραγράφου 1 και διευκολύνει
στην τέλεσή της τον δράστη που την έχει προαποφασίσει. Η συγκαλυµµένη έρευνα ενεργείται για εύλογο κατά τις περιστάσεις χρονικό διάστηµα, το οποίο δεν µπορεί να υπερβαίνει το έτος. Ο ενεργών την συγκαλυµµένη
έρευνα µπορεί να φέρει συγκαλυµµένα στοιχεία ταυτότητας και φορολογικά ή άλλα στοιχεία και να συναλλάσσεται µε αυτά για τις ανάγκες της έρευνας που διεξάγει.
Οι λεπτοµέρειες και η διαδικασία εκδόσεως των εν λόγω
στοιχείων συγκάλυψης ορίζονται µε κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων και Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη. Για τις ενέργειες του συγκαλυµµένα
δρώντος συντάσσεται αναλυτική έκθεση κατά τα άρθρα
148 έως 153. Αποδεικτικά στοιχεία που αποκτήθηκαν µε
ενέργειες του συγκαλυµµένα δρώντος, οι οποίες δεν
µνηµονεύονται αναλυτικά στην έκθεση, δεν λαµβάνονται υπόψη για την καταδίκη του κατηγορουµένου.
β) άρσης του απορρήτου, καταγραφής δραστηριότητας εκτός κατοικίας και συσχέτισης ή συνδυασµού δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως αυτές προβλέπονται στα στοιχεία γ΄, δ΄ και ε΄ της παραγράφου 1 του
άρθρου 253Α. Στις περιπτώσεις αυτές εφαρµόζονται αναλόγως οι παράγραφοι 2 και 3 του ίδιου άρθρου.»
ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΙΕ.17.: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΩΝ Ν. 2225/1994, Ν. 2928/2001, Ν. 3691/2008,
Κ.Ν. 3528/2007
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1. Το στοιχείο α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του
ν. 2225/1994 (Α΄ 121) αντικαθίσταται ως εξής:
«α) τα άρθρα 134,135 παρ.1,2 135 Α, 137Α , 137Β, 138,
139, 140, 143, 144, 146,148 παρ.2, 150, 151, 157 παρ.1,
159, 159Α παρ. 1, 168 παρ.1, 187 παρ.1, 2, 187 Α παρ.1
και 4, 207, 208 παρ.1, 235 παρ. 2, 236 παρ. 2, 237 παρ. 1
και 2, 264 περ. β΄, γ΄, 270, 272, 275 περ. β΄, 291 παρ.1 εδάφια β΄ και γ΄, 299, 322, 323 Α παρ. 1,2,4,5 και 6, 324
παρ.2 και 3, 342 παρ. 1 και 2, 348 Α παρ.4, 351 παρ. 1, 2,
4 και 5, 374, 380, 385 παρ. 1 εδ. α΄ και β΄ του Ποινικού
Κώδικα».
2. Στο άρθρο 9 του ν. 2928/2001 ( Α΄ 141) προστίθεται
παράγραφος 7 ως εξής:
«7. Σε υποθέσεις σχετικές µε τις αξιόποινες πράξεις
των άρθρων 159, 159Α και 235 έως 237Α του Ποινικού
Κώδικα, ακόµα κι αν δεν τελέσθηκαν στο πλαίσιο εγκληµατικής οργάνωσης, είναι δυνατόν να παρέχεται στους
µάρτυρες δηµοσίου συµφέροντος κατ΄ άρθρο 45Β του
Κώδικα Ποινικής Δικονοµίας, στους ιδιώτες κατ΄ άρθρο
253Β του Κώδικα Ποινικής Δικονοµίας και σε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο συµβάλλει ουσιωδώς στην αποκάλυψη
των ως άνω αξιοποίνων πράξεων ή, εφόσον τούτο κρίνεται αναγκαίο, και στους οικείους των προαναφερθέντων
προσώπων, η προβλεπόµενη στις παραγράφους 1 έως 5
προστασία από πιθανολογούµενες πράξεις εκφοβισµού
ή αντεκδίκησης.»
3. Το στοιχείο ε΄ του άρθρου 3 του ν. 3691/2008 ( Α΄
166)αντικαθίσταται ως εξής:
«ε) δωροληψία και δωροδοκία πολιτικών προσώπων
και δικαστικών λειτουργών (άρθρα 159, 159Α και 237
ΠΚ),».
4. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 51
του ν. 3691/2008, αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Αν κάποια από τις αξιόποινες πράξεις νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες ή κάποιο
από τα βασικά αδικήµατα των στοιχείων γ΄, δ΄ και ε΄ του
άρθρου 3 τελείται προς όφελος νοµικού προσώπου από
φυσικό πρόσωπο που ενεργεί είτε ατοµικά είτε ως µέλος
οργάνου του νοµικού προσώπου και κατέχει διευθυντική
θέση εντός αυτού µε βάση εξουσία εκπροσώπησής του ή
εξουσιοδότηση για τη λήψη αποφάσεων για λογαριασµό
του ή για την άσκηση ελέγχου εντός αυτού, επιβάλλονται στο νοµικό πρόσωπο, σωρευτικά ή διαζευκτικά, οι ακόλουθες κυρώσεις:».
5. Η παράγραφος 5 του άρθρου 51 του ν. 3691/2008 αντικαθίσταται ως εξής:
«5. Οι εισαγγελικές αρχές ενηµερώνουν αµέσως την
κατά περίπτωση αρµόδια αρχή ή, αν πρόκειται για µη υπόχρεο νοµικό πρόσωπο, τον Υπουργό Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, για την άσκηση ποινικής δίωξης επί υποθέσεων στις οποίες υπάρχει
εµπλοκή νοµικού προσώπου υπό την έννοια των παραγράφων 1 και 2, καθώς και για τις εκδιδόµενες σχετικές
δικαστικές αποφάσεις. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων καθορίζονται η διαδικασία επιβολής των κυρώσεων, οι αρµόδιες υπηρεσίες είσπραξης,
ως και κάθε άλλο σχετικό θέµα για την εφαρµογή του
παρόντος άρθρου.»
6. α. Στο άρθρο 26 του Κώδικα Κατάστασης Δηµοσίων
Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων
Ν.Π.Δ.Δ. ( κ.ν. 3528/2007, Α΄ 26) προστίθεται παράγραφος 4 ως εξής:
«4. Ο υπάλληλος που έχει χαρακτηρισθεί ως µάρτυς

δηµοσίου συµφέροντος κατά το άρθρο 45Β του Κώδικα
Ποινικής Δικονοµίας, δεν παραλείπεται σε διαδικασία
προαγωγής ούτε υπόκειται σε οποιαδήποτε πειθαρχική
διαδικασία ή τιµωρείται, απολύεται ή καθ΄ οιονδήποτε
τρόπο υφίσταται άλλη δυσµενή διακριτική µεταχείριση
αµέσως ή εµµέσως και ιδίως σε θέµατα υπηρεσιακής εξέλιξης, µετακίνησης ή τοποθέτησης, κατά τη διάρκεια
του αναγκαίου για τη δικαστική διερεύνηση της υπόθεσης χρόνου.»
β. Στο άρθρο 110 του ν. 3528/2007 προστίθεται παράγραφος 6 ως εξής:
«6. Αν σε υποθέσεις σχετικές µε τις αξιόποινες πράξεις των άρθρων 159, 159Α, 235, 236, 237 και 237Α του
Ποινικού Κώδικα ασκείται πειθαρχική δίωξη εναντίον υπαλλήλου ο οποίος, µε τις πληροφορίες που παρέσχε
στις διωκτικές αρχές, συνέβαλε ουσιωδώς στην αποκάλυψη και δίωξή τους, για την συνέχιση της διαδικασίας
το πειθαρχικό όργανο οφείλει να αποδείξει ότι η δίωξη
που άσκησε δεν οφείλεται στην προαναφερθείσα ουσιώδη συµβολή του υπαλλήλου.»
γ. Στο άρθρο 125 του ν. 3528/2007 προστίθεται παράγραφος 4 ως εξής:
«4. Κατά την προκαταρκτική εξέταση που ενεργείται
για υποθέσεις σχετικές µε τις αξιόποινες πράξεις των
άρθρων 159, 159Α, 235, 236, 237 και 237Α του Ποινικού
Κώδικα, προστατεύεται πλήρως η ανωνυµία των υπαλλήλων, οι οποίοι, χωρίς να εµπλέκονται καθ΄ οιονδήποτε
τρόπο στην τέλεση των ως άνω πράξεων ή να αποβλέπουν σε ίδιον όφελος, συµβάλλουν ουσιωδώς, µε τις
πληροφορίες που παρέχουν, στην αποκάλυψη και δίωξή
τους, ακόµα και αν αυτοί δεν έχουν χαρακτηρισθεί ως
µάρτυρες δηµοσίου συµφέροντος κατά το άρθρο 45Β
του Κώδικα Ποινικής Δικονοµίας. Μετά το πέρας της
προκαταρκτικής εξετάσεως η ανωνυµία του υπαλλήλου
προστατεύεται εφόσον αυτός υπάγεται στο καθεστώς
της παραγράφου 7 του άρθρου 9 του ν. 2928/2001.»
ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΙΕ.18.: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Π.Δ.
85/2005
Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης δ΄ «Τµήµα Δ΄ Ανάκτησης περιουσιακών στοιχείων και κεφαλαίων που προέρχονται από εγκληµατικές δραστηριότητες» της παραγράφου 3 του άρθρου 9 του Π.Δ. 85/2005, όπως ισχύει,
αντικαθίσταται ως εξής:
«Οι αρµοδιότητες του Τµήµατος είναι αυτές της παρ. 3
περ. α (Τµήµα Κοινοτικών και Εθνικών Επιδοτήσεων και
Χρηµατοδοτήσεων) ως προς τα θέµατα:
- Απατών και παρατυπιών κατά των οικονοµικών συµφερόντων του Ελληνικού Δηµοσίου και της εθνικής οικονοµίας γενικότερα.
- Παράνοµων χρηµατιστηριακών και τραπεζικών εργασιών και παρανόµων χρηµατοπιστωτικών συµβάσεων,
συναλλαγών και δραστηριοτήτων γενικά.
- Παράνοµων προελεύσεων ιδιωτικών κεφαλαίων και
νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες του ν. 3691/2008 (Α΄ 166)
- Δωροδοκιών αλλοδαπών δηµόσιων λειτουργών στις
διεθνείς επιχειρηµατικές συναλλαγές
- Άλλων περιπτώσεων παράνοµων δραστηριοτήτων,
παραλείψεων και παρατυπιών, ιδιάζουσας φύσης ή ιδιαίτερου οικονοµικού ενδιαφέροντος σε βάρος των συµφερόντων της Ελλάδας, που εµπίπτουν στις αρµοδιότητες
του Σ.Δ.Ο.Ε., ο έλεγχος των οποίων έχει ανατεθεί στη
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Διεύθυνση Ειδικών Υποθέσεων µε αποφάσεις του Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών, που εκδίδονται
κατ΄ εξουσιοδότηση του άρθρου 30 παρ. 9 του ν. 3296/
2004.».
ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΙΕ.19.: ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ
Όποιος, µε σκοπό τη διευκόλυνση, απόκρυψη ή συγκάλυψη κάποιας από τις πράξεις που αναφέρονται στα άρθρα 159Α παρ. 1, 236 παρ. 1 και 2, 237 παρ. 2, 237Α παρ.
2 και 237Β παρ. 1 του Ποινικού Κώδικα:
α) τηρεί λογαριασµούς εκτός των βιβλίων της επιχείρησής του,
β) διενεργεί συναλλαγές εκτός βιβλίων ή ανεπαρκώς
προσδιορισµένες σε αυτά,
γ) καταχωρίζει ανύπαρκτες δαπάνες ή υποχρεώσεις, ή
δ) καταρτίζει ή χρησιµοποιεί τιµολόγιο ή άλλο λογιστικό έγγραφο µε αναληθές περιεχόµενο,
τιµωρείται µε φυλάκιση µέχρι τριών ετών, αν η πράξη
του δεν τιµωρείται βαρύτερα µε άλλη διάταξη.
ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΙΕ.20.: ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
1. Τα άρθρα 11 έως και 13 του ν. 5227/1931 καταργούνται.
2. Οι περιπτώσεις στ΄, ζ΄ και η΄ της παραγράφου 1 του
άρθρου 4 του ν. 2225/1994 καταργούνται.
3. Τα άρθρα δεύτερο έως και πέµπτο του ν. 2656/1998
(Α΄ 265) καταργούνται.
4. Τα άρθρα τρίτο έως και έκτο του ν. 2802/2000 (Α΄
47) καταργούνται.
5. Τα άρθρα τρίτο και όγδοο του ν. 2803/2000 (Α΄ 48)
καταργούνται.
6. Στο άρθρο έβδοµο του ν. 2803/2000 διαγράφεται η
λέξη «τρίτο,».
7. Στο άρθρο δέκατο παράγραφος 1 του ν. 2803/2000
διαγράφεται το δεύτερο εδάφιο.
8. Στο άρθρο δέκατο παράγραφος 2 του ν. 2803/2000
διαγράφονται η λέξη «τρίτο,» και η φράση «όπως επίσης
εκείνες που αναφέρονται στην προηγούµενη παράγραφο,».
9. Στο άρθρο ενδέκατο παράγραφος 2 του ν. 2803/
2000 διαγράφεται η λέξη «τρίτο,».
10. Τα άρθρα 4 και 5 του ν. 3213/2003 (Α΄ 309) καταργούνται.
11. Τα άρθρα δεύτερο έως και δωδέκατο και δέκατο
τέταρτο του ν. 3560/2007 (Α΄ 103) καταργούνται.
12. Στο στοιχείο ιδ΄ του άρθρου 3 του ν. 3691/2008
διαγράφεται η λέξη «τρίτο,».
13. Τα στοιχεία ιε΄ και ιστ΄ του άρθρου 3 του ν. 3691/
2008 διαγράφονται.
14. Τα άρθρα τρίτο έως και πέµπτο και έβδοµο έως και
δέκατο του ν. 3666/2008 (Α΄ 105) καταργούνται.
15. Η περίπτωση β΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 3
του ν. 3943/2011 (Α΄ 66) καταργείται.
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΙΣΤ.: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΙΣΤ.1.: ΣΥΣΤΑΣΗ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ
ΑΡΧΗΣ ΛΙΜΕΝΩΝ

Το άρθρο 43 του ν. 4150/2013 (Α΄ 102) αντικαθίσταται
ως εξής:
«Άρθρο 43
Ρυθµιστική Αρχή Λιµένων (Ρ.Α.Λ.)
1. Συνιστάται στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου
Ρυθµιστική Αρχή Λιµένων (Ρ.Α.Λ.) ως αυτοτελής δηµόσια υπηρεσία µε διοικητική και οικονοµική αυτοτέλεια, εποπτευόµενη από τον Υπουργό Ναυτιλίας και Αιγαίου
ως προς τον έλεγχο νοµιµότητας των πράξεών της.
Η Ρ.Α.Λ. έχει νοµική προσωπικότητα και παρίσταται
αυτοτελώς σε κάθε είδους δίκες που έχουν ως αντικείµενο πράξεις ή παραλείψεις της ή έννοµες σχέσεις που
την αφορούν.
2. Η Ρ.Α.Λ. συγκροτείται από 9 µέλη και επικουρείται
στη λειτουργία της από οργανικές µονάδες, οι οποίες εξειδικεύονται µε το Π.Δ. της παρ. 9β του παρόντος.
Τα µέλη της Ρ.Α.Λ. ορίζονται για διετή θητεία, η οποία
µπορεί να ανανεωθεί για µία µόνον φορά, µε πράξη του
Υπουργικού Συµβουλίου κατόπιν εισήγησης του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου. Εξ αυτών ένα µέλος είναι ο
Πρόεδρος, ένα ο Αντιπρόεδρος και δυο Εισηγητές, οι οποίοι είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης.
3. Τα µέλη της Ρ.Α.Λ., τα οποία απολαµβάνουν προσωπικής και λειτουργικής ανεξαρτησίας κατά την εκτέλεση
των καθηκόντων τους, είναι πρόσωπα αναγνωρισµένου
κύρους που διακρίνονται για την επιστηµονική τους κατάρτιση και την ειδικότερη γνώση της λειτουργίας των
λιµένων και του δικαίου του ανταγωνισµού και διαθέτουν εµπειρία σε ναυτιλιακές και επιχειρηµατικές δραστηριότητες.
4. Οι αποδοχές του Προέδρου, του Αντιπροέδρου και
των δυο Εισηγητών της Ρ.Α.Λ. και των υπολοίπων µελών, καθώς και το ύψος της ηµερήσιας αποζηµίωσης και
των δαπανών µετακίνησής τους καθορίζονται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Ναυτιλίας και
Αιγαίου, µε την επιφύλαξη των διατάξεων του ν. 3833/
2010 (Α΄ 40).
5. Οι υποθέσεις που άγονται ενώπιον της Ρ.Α.Λ. ανατίθενται µε πράξη του Προέδρου σε Εισηγητή και εισάγονται προς συζήτηση και απόφαση ενώπιόν της.
Η Ρ.Α.Λ. βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει νόµιµα, εφόσον µετέχουν στη συνεδρίαση ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος, ο Εισηγητής που έχει οριστεί για τη συγκεκριµένη υπόθεση, και δύο τουλάχιστον µέλη, αποφασίζει
δε κατά πλειοψηφία των παρόντων. Στις συνεδριάσεις
και διασκέψεις συµµετέχει ο Εισηγητής που έχει οριστεί
για τη συγκεκριµένη υπόθεση χωρίς δικαίωµα ψήφου. Σε
περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.
Οι κανόνες που καθορίζουν τη διαδικασία λήψης αποφάσεων από τη Ρ.Α.Λ., κατά την εξέταση των υποθέσεων που συζητούνται ενώπιόν της ορίζονται µε το Π.Δ.
της παρ. 9β.
6. Οι εκτελεστές πράξεις της Ρ.Α.Λ. κοινοποιούνται
στον ενδιαφερόµενο και στον Υπουργό Ναυτιλίας και Αιγαίου. Κατ’ αυτών χωρεί αίτηση αναθεώρησης, η οποία
ασκείται µέσα σε τριάντα ηµέρες από τη γνώση ή την
κοινοποίησή της από τον ενδιαφερόµενο ή τον Υπουργό
Ναυτιλίας και Αιγαίου. Η εκδιδόµενη επί της αιτήσεως αναθεώρησης απόφαση υπόκειται σε αίτηση ακυρώσεως
ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά.
7. Με το Π.Δ. της παραγράφου 9β ρυθµίζονται τα ειδι-
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κότερα ζητήµατα σχετικά µε τις αρµοδιότητες του Προέδρου και Αντιπροέδρου της Ρ.Α.Λ., την προσωπική κατάσταση των µελών της, τις περιπτώσεις έκπτωσης από τη
θέση ή την αναστολή της ιδιότητάς τους, τα ασυµβίβαστα και τους περιορισµούς για την άσκηση των επαγγελµατικών τους δραστηριοτήτων που συνεπάγεται η ιδιότητα του µέλους της Ρ.Α.Λ., καθώς και κάθε άλλο συναφές ζήτηµα.
8α. Η Ρ.Α.Λ. είναι αρµόδια για:
Την παρακολούθηση της εφαρµογής των όρων και διατάξεων των συµβάσεων παραχώρησης στους λιµένες,
την τήρηση των υποχρεώσεων των λιµένων στο πλαίσιο
της σχετικής κείµενης – εθνικής και ευρωπαϊκής – νοµοθεσίας, κυρίως σε σχέση µε δηµόσιες συµβάσεις, συµβάσεις παραχώρησης και τους κανόνες ανταγωνισµού, την
υποχρέωση παροχής δηµόσιας υπηρεσίας στον λιµενικό
τοµέα, την διαµεσολάβηση και επίλυση διαφορών µεταξύ χρηστών και φορέων διαχείρισης, την διαχείριση παραπόνων, και την λήψη δεσµευτικών αποφάσεων επί αυτών σε εύλογο χρονικό διάστηµα, την υποστήριξη προς
τις αρµόδιες αρχές για την κατάρτιση προδιαγραφών δηµοσίων συµβάσεων (παραχωρήσεις, εκµίσθωση χερσαίας ζώνης) και των σχετικών ανανεώσεων που προτείνονται από τον φορέα διαχείρισης, την παρακολούθηση
της εφαρµογής των όρων των δηµοσίων συµβάσεων εξασφαλίζοντας ιδίως την τήρηση του συµφωνηµένου επιπέδου εξυπηρέτησης, προσδιορίζοντας τα επίπεδα απόδοσης, επενδύσεων, δηµιουργίας θέσεων απασχόλησης και την συµµόρφωση µε τους χρηµατοοικονοµικούς
στόχους, την εξασφάλιση - σε συνεργασία µε την Επιτροπή Ανταγωνισµού - της πιστής εφαρµογής της αντιµονοπωλιακής νοµοθεσίας στον κλάδο, την αποτροπή
κατάχρησης δεσπόζουσας θέσης, εναρµονισµένων πρακτικών, εξοντωτικής τιµολόγησης και άλλων πρακτικών
που στρεβλώνουν τον ανταγωνισµό, την έκδοση δεσµευτικών οδηγιών για θέµατα σχετικά µε την απλούστευση, διαφάνεια και εναρµόνιση τελών κοινού ενδιαφέροντος για όλους τους ελληνικούς λιµένες, προωθώντας τον υγιή ανταγωνισµό µεταξύ εγχώριων λιµένων,
την γνωµοδότηση επί της µεθοδολογίας και του καθορισµού των τελών λιµενικών υπηρεσιών και των τελών λιµενικών υποδοµών, τη γνωµοδότηση – κατόπιν σχετικού
ερωτήµατος – στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου επί
ειδικών θεµάτων λιµένων - περιλαµβανοµένων και µέτρων για την ανάπτυξη και εκσυγχρονισµό του εθνικού
λιµενικού συστήµατος
β. Η Ρ.Α.Λ. συνεργάζεται µε την Επιτροπή Ανταγωνισµού και µπορεί να ζητεί τη γνώµη της σε θέµατα ανταγωνισµού ή να παραπέµπει σε αυτήν υποθέσεις, οι οποίες ενδέχεται να εµπίπτουν στις ρυθµίσεις του ν. 3959/
2011 και στην αρµοδιότητα της Επιτροπής Ανταγωνισµού.
9α. Στη Ρ.Α.Λ. συνιστάται Γενική Διεύθυνση, της οποίας προΐσταται Γενικός Διευθυντής.
Η Γενική Διεύθυνση αποτελείται από µία Διεύθυνση
Παρακολούθησης και Ελέγχου Αγοράς, η οποία περιλαµβάνει οπωσδήποτε Τµήµατα Νοµικής και Οικονοµικής
Τεκµηρίωσης, και µία Δ/νση Διοικητικής και Οικονοµικής
Υποστήριξης, η οποία µε τα αντίστοιχα τµήµατα εξασφαλίζει την αυτοτελή διοίκηση του προσωπικού και οικονοµική διαχείριση των πόρων της Ρ.Α.Λ.
Για τη νοµική υποστήριξη της Ρ.Α.Λ. συνιστάται Γραφείο Νοµικής Υποστήριξης, υπαγόµενο απ΄ ευθείας
στον Πρόεδρο αυτής.

β. Η οργάνωση και η διάρθρωση των οργανικών µονάδων της Ρ.Α.Λ. σε διευθύνσεις, τµήµατα και γραφεία, οι
αρµοδιότητες αυτών, ο τρόπος πρόσληψης ή επιλογής
και οι αρµοδιότητες του Γενικού Διευθυντή, των διευθυντών και των προϊσταµένων των τµηµάτων και γραφείων, τα προσόντα του προσωπικού, η κατανοµή αυτού σε
κλάδους και ειδικότητες και κάθε άλλο σχετικό θέµα καθορίζονται µε προεδρικό διάταγµα, το οποίο εκδίδεται ύστερα από πρόταση των Υπουργών Ναυτιλίας και Αιγαίου, Οικονοµικών και Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ύστερα από γνώµη της
Ρ.Α.Λ.
γ. Για την στελέχωση των οργανικών µονάδων της
Ρ.Α.Λ. συνιστώνται τριάντα πέντε θέσεις µόνιµου και µε
σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου
προσωπικού. Ειδικότερα:
αα. Ειδικό επιστηµονικό Προσωπικό: είκοσι πέντε (25)
θέσεις
ββ. Διοικητικό Προσωπικό: δέκα (10) θέσεις
Επιπροσθέτως συνιστώνται τρεις (3) θέσεις δικηγόρων
µε έµµισθη εντολή, οι οποίοι στελεχώνουν το Γραφείο
Νοµικής Υποστήριξης, δύο (2) θέσεις ειδικών συνεργατών, ως µετακλητών υπαλλήλων, οι οποίοι επικουρούν
τον Πρόεδρο της Ρ.Α.Λ. και έχουν τα προσόντα που ορίζονται στο Π.Δ. 63/2005, και δύο (2) θέσεις δηµοσιογράφων.
Με το ανωτέρω προεδρικό διάταγµα είναι δυνατή η
αύξηση του αριθµού των ανωτέρω θέσεων, οι οποίες όµως σε καµµία περίπτωση δεν µπορεί να υπερβούν συνολικά τις πενήντα (50).
10α. Η πλήρωση των θέσεων γίνεται µε: α) διορισµό ή
πρόσληψη σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 2190/1994,
β) µε µετάταξη ή απόσπαση µόνιµων ή µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου υπαλλήλων
του Δηµοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. ή του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα, όπως αυτός ορίζεται από το άρθρο 14 παρ. 1 του
ν. 2190/1994.
Η µετάταξη και η απόσπαση διενεργούνται µε κοινή απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου και του αρµόδιου κατά περίπτωση Υπουργού, χωρίς τη γνώµη υπηρεσιακού συµβουλίου ή άλλου οργάνου, οι δε µετατασσόµενοι και αποσπώµενοι οφείλουν να συγκεντρώνουν
τα προσόντα του αντίστοιχου διοριζόµενου ή προσλαµβανόµενου.
β. Με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου
είναι δυνατόν να αποσπάται ή µετατάσσεται στη Ρ.Α.Λ.
προσωπικό που υπηρετεί σε νοµικά πρόσωπα εποπτευόµενα από τον Υπουργό Ναυτιλίας και Αιγαίου, συµπεριλαµβανοµένων των Οργανισµών Λιµένος Α.Ε., σύµφωνα
µε την κείµενη νοµοθεσία.
11. Οι πόροι της Ρ.Α.Λ. προέρχονται από τέλος, το οποίο επιβάλλεται ετησίως µε απόφαση των Υπουργών
Οικονοµικών και Ναυτιλίας και Αιγαίου επί των Οργανισµών Λιµένων Α.Ε. και των Λιµενικών Ταµείων. Το ύψος
του τέλους δεν µπορεί να είναι ανώτερο από 0,2% των
ετήσιων εσόδων για τα Λιµενικά Ταµεία και 0,3% για
τους Οργανισµούς Λιµένων Α.Ε.. Με απόφαση των ανωτέρω Υπουργών ρυθµίζονται θέµατα σχετικά µε τη διαδικασία είσπραξης και απόδοσης του τέλους αυτού.
Η Ρ.Α.Λ. είναι δυνατόν να επιχορηγείται από τον τακτικό προϋπολογισµό του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου σε ποσοστό που δεν µπορεί να υπερβαίνει το δέκα
τοις εκατό (10%) του ετήσιου προϋπολογισµού της.
12α) Με αιτιολογηµένη απόφαση του Διοικητικού Συµ-
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βουλίου της Ρ.Α.Λ. είναι δυνατή η κατά τη διάρκεια του
οικονοµικού έτους εγγραφή ή αύξηση πιστώσεων στον
προϋπολογισµό της µε µείωση άλλων πιστώσεων.
β) Με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου
δύναται να διατίθεται ετησίως ποσοστό έως είκοσι τοις
εκατό (20%) του αποθεµατικού της Ρ.Α.Λ. για τη χρηµατοδότηση µελετών και εκτέλεσης δηµόσιων λιµενικών
έργων και υποδοµών. Με την ίδια απόφαση ορίζονται τα
έργα, για τα οποία διατίθεται το πιο πάνω ποσό, καθώς
και κάθε άλλο ειδικότερο θέµα και αναγκαία λεπτοµέρεια’’.
13. Η µετατροπή της Ρ.Α.Λ. σε Ανεξάρτητη Διοικητική
Αρχή ρυθµίζεται µε διάταγµα που εκδίδεται µε πρόταση
των Υπουργών Οικονοµικών, Διοικητικής Μεταρρύθµισης
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ναυτιλίας και Αιγαίου, µετά την πάροδο διετίας από το χρόνο εκδόσεως
του διατάγµατος της παραγράφου 9β του παρόντος άρθρου.».
ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΙΣΤ.2.: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Ν. 2932/
2001 ΚΑΙ Π.Δ. 120/1997
1. Οι παράγραφοι 1 και 4 του άρθρου τέταρτου του
ν. 2932/2001 (Α΄ 145) όπως ισχύουν, αντικαθίστανται ως
εξής:
«1. Ο πλοιοκτήτης, προκειµένου να δροµολογήσει
πλοίο ή πλοία, υποβάλλει στο Υπουργείο δήλωση, στην
οποία αναγράφει την επωνυµία και την έδρα ή την κατοικία του και προκειµένου περί φυσικού προσώπου το ονοµατεπώνυµο και την ιθαγένειά του. Αν έχει έδρα ή κατοικεί σε άλλο κράτος µέλος, αναγράφει και ότι έχει κατά
νόµο διορίσει εκπρόσωπο, διαχειριστή και αντίκλητο εγκατεστηµένο στην Ελλάδα, καθώς και τα στοιχεία διορισµού αυτού. Επίσης αναγράφει τα στοιχεία προσδιορισµού του πλοίου, τα δροµολόγια που θα εκτελεί σε συγκεκριµένη γραµµή ή γραµµές του δικτύου, τους λιµένες
αφετηρίας, τελικού προορισµού και ενδιάµεσους, κατά
σειρά προσέγγισης, τις ηµέρες και ώρες απόπλου και κατάπλου του πλοίου από και σε αυτούς, τον προγραµµατιζόµενο χρόνο της ετήσιας επιθεώρησης του πλοίου εντός της δροµολογιακής περιόδου και κάθε άλλο στοιχείο, που καθορίζεται µε την απόφαση της επόµενης παραγράφου.»
«4. Το Υπουργείο µπορεί να τροποποιήσει στο αναγκαίο µέτρο τη δήλωση ως προς τα στοιχεία των δροµολογίων, αν αιτιολογηµένα κρίνεται: α) ότι οι συνθήκες σε
λιµένα ή λιµένες δεν επιτρέπουν για λόγους ασφάλειας
του πλοίου και τάξης στο λιµένα την εκτέλεση των δροµολογίων που ζητήθηκαν, β) ότι το πλοίο δεν µπορεί απρόσκοπτα να καταπλεύσει και να εκτελέσει τη µεταφορά σε συγκεκριµένο χώρο του λιµένα και στο χρόνο που
δηλώνει και γ) ότι η συχνότητα των δροµολογίων ή ο
προγραµµατισµένος χρόνος διακοπής των δροµολογίων
δεν ανταποκρίνεται στις πάγιες κατά τη διάρκεια της
δροµολογιακής περιόδου ανάγκες τακτικής παροχής υπηρεσιών. Στις περιπτώσεις α΄ και β΄ καλούνται οι πλοιοκτήτες να προσαρµόσουν µε συµφωνία τα δροµολόγιά
τους στις αναγκαίες χρονικές αποστάσεις για την επίλυση των προβληµάτων αυτών. Αν εντός πέντε (5) ηµερών
δεν επιτευχθεί συµφωνία, ο Υπουργός αποφασίζει για
τις αναγκαίες µεταβολές των δροµολογίων κατόπιν σχετικής γνωµοδότησης του Συµβουλίου Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών (Σ.Α.Σ.).»
2. Η παράγραφος 2 του άρθρου τέταρτου α΄ του

ν. 2932/2001, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Ο πλοιοκτήτης, προκειµένου να δροµολογήσει
πλοίο ή πλοία, υποβάλλει στο Υπουργείο δήλωση, στην
οποία αναγράφει την επωνυµία και την έδρα ή την κατοικία του και προκειµένου περί φυσικού προσώπου το ονοµατεπώνυµο και την ιθαγένειά του. Αν έχει έδρα ή κατοικεί σε άλλο κράτος − µέλος, αναγράφει και ότι έχει κατά νόµο διορίσει εκπρόσωπο, διαχειριστή και αντίκλητο
εγκατεστηµένο στην Ελλάδα, καθώς και τα στοιχεία διορισµού αυτού. Επίσης αναγράφει τα στοιχεία προσδιορισµού του πλοίου, τα δροµολόγια που θα εκτελεί σε συγκεκριµένη γραµµή ή γραµµές, τους λιµένες αφετηρίας,
τελικού προορισµού και ενδιάµεσους, κατά σειρά προσέγγισης, τις ηµέρες και ώρες απόπλου και κατάπλου
του πλοίου από και σε αυτούς, και κάθε άλλο στοιχείο,
που καθορίζεται µε την απόφαση της παραγράφου 2 του
άρθρου τέταρτου.»
3. Η παράγραφος 1 του άρθρου όγδοου του ν. 2932/
2001, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Αν δεν υποβληθούν δηλώσεις για δροµολόγηση
πλοίου σύµφωνα µε τις διατάξεις των παραγράφων 3 και
5 του άρθρου τέταρτου, όπως ισχύει κάθε φορά ή οι δηλώσεις που έχουν υποβληθεί δεν πληρούν τις προϋποθέσεις των διατάξεων αυτών ή δεν ανταποκρίνονται στις ανάγκες της συνέχειας και τακτικότητας του δικτύου ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών και της πλήρους εξυπηρέτησης του µεταφορικού έργου, ο Υπουργός µπορεί να συνάπτει σύµβαση ή συµβάσεις ανάθεσης δηµόσιας υπηρεσίας διάρκειας ενός έως πέντε ετών για την αποκλειστική εξυπηρέτηση συγκεκριµένης γραµµής ή γραµµών.»
4. Η περίπτωση α) της παραγράφου 3 και η παράγραφος 5 του άρθρου έκτου του ν. 2932/2001 (Α΄ 145) όπως
ισχύουν, αντικαθίστανται ως εξής:
«α) Για χρονικό διάστηµα µέχρι 60 ηµέρες εντός του οποίου διενεργείται υποχρεωτικά, εφόσον απαιτείται, και
η ετήσια επιθεώρηση του πλοίου. Το χρονικό αυτό διάστηµα δύναται:
i) να αυξηθεί µε απόφαση των αρµόδιων αρχών για λόγους ανωτέρας βίας, όπως γενική ή µερική απεργία, εµπορικός αποκλεισµός εισαγωγής ή µεταφοράς αναγκαίων υλικών, φυσικές καταστροφές, που επηρεάζουν
άµεσα την πρόοδο και την αποπεράτωση των εργασιών
του πλοίου, για ίσο χρονικό διάστηµα διάρκειας των λόγων αυτών, ύστερα από αίτηµα του πλοιοκτήτη από το οποίο προκύπτει επαρκώς και τεκµηριωµένα η επέλευση
και η διάρκεια των λόγων ανωτέρας βίας.
ii) Να κατανεµηθεί ανεξαρτήτως του συνολικού αριθµού ηµερών ανά πλοίο ως ακολούθως:
Σε περίπτωση διακοπής δροµολογίων λιγότερης των
60 ηµερών ανά πλοίο, ο πλοιοκτήτης δύναται να µεταφέρει τις υπολειπόµενες ηµέρες, σε πλοίο ή πλοία του που
είναι δροµολογηµένα στην ίδια γραµµή.
Με απόφαση του Υπουργού µετά από γνώµη του ΣΑΣ,
ο πλοιοκτήτης µπορεί να κατανείµει τις συνολικές ηµέρες διακοπής δροµολογίων που προκύπτουν από τα δροµολογηµένα πλοία του, ανεξάρτητα σε ποια γραµµή είναι δροµολογηµένα, µε την προϋπόθεση προηγούµενης
έκδοσης των ανακοινώσεων δροµολόγησης των πλοίων
και κάλυψης των συγκοινωνιακών αναγκών των γραµµών.
Το δικαίωµα κατανοµής των συνολικών ηµερών διακοπής δροµολογίων σύµφωνα µε τα ανωτέρω, παρέχεται
και σε δροµολογηµένα πλοία, που ανήκουν στον ίδιο όµιλο εταιριών ή στην ίδια µητρική επιχείρηση ή σε άλλη
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ναυτική εταιρία υπό κοινή διαχείριση σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της παραγράφου 6 του άρθρου τρίτου. Για
πλοία που διέκοψαν τα δροµολόγιά τους σύµφωνα µε το
εδάφιο αυτό, ο πλοιοκτήτης διατηρεί το δικαίωµα δροµολόγησης επιπλέον πλοίου σύµφωνα µε την παράγραφο 6
του άρθρου τέταρτου.»
«5. Με απόφαση του Υπουργού, ύστερα από αίτηση
του πλοιοκτήτη και γνώµη του Σ.Α.Σ., µπορεί να ορίζεται
ειδικότερα η διακοπή εκτέλεσης δροµολογίων: α) µέχρι
σαράντα πέντε συνεχόµενες ηµέρες, εφόσον οι συγκοινωνιακές ανάγκες της γραµµής καλύπτονται από τα ήδη
δροµολογηµένα πλοία, β) σε γραµµή ή γραµµές µικρών
αποστάσεων µε εποχιακή µόνο κίνηση. Το αίτηµα διακοπής εκτέλεσης δροµολογίων της περίπτωσης α της παραγράφου αυτής και µέχρι τη σύγκληση του Σ.Α.Σ. µπορεί να γίνεται αποδεκτό από υφιστάµενα όργανα, εξουσιοδοτηµένα µε απόφαση του Υπουργού.»
5. Στο τέλος του άρθρου 1 του Π.Δ. 120/1997 (Α΄ 110)
όπως ισχύει, προστίθεται παράγραφος 3 ως εξής:
«3. Για τις ανάγκες του παρόντος, εφοπλιστής ή πλοιοκτήτης είναι το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο ή κοινοπραξία ή ένωση εταιρειών ή όµιλος εταιρειών που παρέχει υπηρεσίες θαλάσσιας µεταφοράς σε δροµολογιακή γραµµή ή γραµµές.»
ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΙΣΤ.3.: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ
ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΩΝ ΣΤΗ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
Στο άρθρο 1 του Α.Ν. 3276/1944 (Α΄ 24), όπως ισχύει,
προστίθεται παράγραφος 4 ως εξής:
«4.α) Προκειµένου περί Επιβατηγών και ΕπιβατηγώνΟχηµαταγωγών πλοίων που εκτελούν δροµολογιακούς
πλόες µεταξύ λιµένων στην ηµεδαπή, κάθε θέµα από τα
οριζόµενα στην παρ.1 του παρόντος άρθρου, που δύναται να καθορίζεται µε συλλογική σύµβαση, επιτρέπεται
να ρυθµίζεται και µε επιχειρησιακές συλλογικές συµβάσεις. Όσο διαρκεί η εφαρµογή του Μεσοπρόθεσµου
Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Πολιτικής, τα οριζόµενα στην
παρ.1 του άρθρου 5 δεν ισχύουν στην περίπτωση που έχουν συναφθεί επιχειρησιακές συλλογικές συµβάσεις.».
Άρθρο δεύτερο
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Ν. 3864/2010 «ΠΕΡΙ ΙΔΡΥΣΕΩΣ ΤΑΜΕΙΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ»
A.1 Το άρθρο 2 του νόµου 3864/2010 αντικαθίσταται
ως εξής:
«Άρθρο 2
Σκοπός, έδρα, διάρκεια
1. Σκοπός του Ταµείου είναι η συνεισφορά στη διατήρηση της σταθερότητας του ελληνικού τραπεζικού συστήµατος, προς χάριν του δηµοσίου συµφέροντος, και
το Ταµείο ενεργεί σε συµµόρφωση µε τις δεσµεύσεις
της Ελληνικής Δηµοκρατίας που απορρέουν από το νόµο
4046/2012 (Α΄ 28), όπως αυτές επικαιροποιούνται δυνάµει της παραγράφου 3.δ΄του άρθρου 1 του ίδιου νόµου.
2. Στο πλαίσιο του σκοπού του το Ταµείο:
α) Παρέχει κεφαλαιακή ενίσχυση στα πιστωτικά ιδρύµατα και στα µεταβατικά πιστωτικά ιδρύµατα που συστή-

νονται σύµφωνα µε το άρθρο 63Ε του νόµου 3601/2007,
µε όρους που υπηρετούν τη χρηστή διαχείριση της περιουσίας του Ταµείου.
β) Παρακολουθεί και αξιολογεί, για τα πιστωτικά ιδρύµατα που έχουν λάβει κεφαλαιακή ενίσχυση από το Ταµείο, το βαθµό συµµόρφωσης µε τα σχέδια αναδιάρθρωσής τους, διασφαλίζοντας παράλληλα την επιχειρησιακή
τους αυτονοµία. Το Ταµείο διασφαλίζει τη µε όρους αγοράς λειτουργία τους, µε τρόπο ώστε να προάγεται η κατά διαφανή τρόπο συµµετοχή ιδιωτών στο κεφάλαιό
τους και να τηρούνται οι περί κρατικών ενισχύσεων κανόνες.
γ) Ασκεί τα δικαιώµατα του µετόχου που απορρέουν από την συµµετοχή του στα πιστωτικά ιδρύµατα που έχουν λάβει κεφαλαιακή ενίσχυση, όπως τα δικαιώµατα
αυτά ορίζονται στον παρόντα νόµο και σε συµφωνίεςπλαίσιο που συνάπτει µε τα εν λόγω πιστωτικά ιδρύµατα
σύµφωνα µε την παράγραφο 5 του άρθρου 6 για τη ρύθµιση των σχέσεών του µε αυτά, σε συµµόρφωση µε κανόνες που υπηρετούν τη χρηστή διαχείριση της περιουσίας του Ταµείου και µε τους κανόνες της Ευρωπαϊκής
Ένωσης περί κρατικών ενισχύσεων και ανταγωνισµού.
δ) Διαθέτει µέρος ή το σύνολο των χρηµατοπιστωτικών µέσων που έχουν εκδοθεί από τα πιστωτικά ιδρύµατα στα οποία συµµετέχει, σύµφωνα µε όσα ορίζονται
στο άρθρο 8.
ε) Ασκεί τα δικαιώµατά του στα µεταβατικά πιστωτικά
ιδρύµατα που συστήνονται σύµφωνα µε το άρθρο 63 Ε
του ν. 3601/2007, σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος νόµου και του ν. 3601/2007.
Ως πιστωτικά ιδρύµατα, στο πλαίσιο του παρόντος νόµου, νοούνται τα πιστωτικά ιδρύµατα, κατά την έννοια
του ν. 3601/2007, που λειτουργούν νόµιµα στην Ελλάδα
κατόπιν άδειας της Τράπεζας της Ελλάδας, συµπεριλαµβανοµένων των υποκαταστηµάτων αυτών που λειτουργούν στην αλλοδαπή καθώς και των θυγατρικών αλλοδαπών πιστωτικών ιδρυµάτων που λειτουργούν στην Ελλάδα.
3. Το Ταµείο ενεργεί βάσει ολοκληρωµένης στρατηγικής, η οποία αποτελεί αντικείµενο συµφωνίας µεταξύ
του Υπουργείου Οικονοµικών, της Τράπεζας της Ελλάδος και του Ταµείου, όπως αυτή κάθε φορά επικαιροποιείται.
4. Στο σκοπό του Ταµείου δεν εντάσσεται η προσωρινή
ενίσχυση της ρευστότητας, που παρέχεται µε βάση το
ν. 3723/2008 ή στο πλαίσιο λειτουργίας του ευρωσυστήµατος και της Τράπεζας της Ελλάδος.
5. Στο σκοπό του Ταµείου δεν εντάσσονται η παρακολούθηση και ο έλεγχος των πράξεων και αποφάσεων
των οργάνων της ειδικής εκκαθάρισης πιστωτικών ιδρυµάτων. Τα µέλη των συλλογικών οργάνων του Ταµείου
δεν έχουν καµία εξουσία ή αρµοδιότητα ως προς πράξεις ή παραλείψεις των οργάνων που έχουν την ευθύνη
διεξαγωγής της ειδικής εκκαθάρισης πιστωτικών ιδρυµάτων.
6. Το Ταµείο εδρεύει στην Αθήνα και η διάρκεια του ορίζεται µέχρι και την 30ή Ιουνίου 2017.
Σε περίπτωση που κατά την αρχική ηµεροµηνία λήξης
της διάρκειας του Ταµείου υφίστανται εν ισχύ τίτλοι παραστατικοί δικαιωµάτων κτήσης µετοχών, η διάρκεια του
Ταµείου παρατείνεται αυτόµατα για ένα (1) ακόµα έτος.
Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονοµικών, δύναται να
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παρατείνεται η διάρκεια του Ταµείου έως το µέγιστο δύο
(2) έτη, εφόσον είναι αναγκαίο για την εκπλήρωση των
σκοπών του.
A.2. Το άρθρο 6 του νόµου 3864/2010 αντικαθίσταται
ως εξής:
«Άρθρο 6
Διαδικασίες ενεργοποίησης του Ταµείου
1. Πιστωτικό ίδρυµα, το οποίο έχει αξιολογηθεί και κριθεί βιώσιµο από την Τράπεζα της Ελλάδος, υπό την προϋπόθεση της εφαρµογής των διατάξεων του παρόντος
νόµου, µπορεί να υποβάλει αίτηµα στο Ταµείο για κεφαλαιακή ενίσχυση και µέχρι το ύψος του ποσού που προσδιορίζεται από την Τράπεζα της Ελλάδας, σύµφωνα µε
την παρακάτω διαδικασία:
α) Η Τράπεζα της Ελλάδος προσδιορίζει το κεφαλαιακό έλλειµµα του πιστωτικού ιδρύµατος και ζητά από το
τελευταίο να υποβάλει σχέδιο αναδιάρθρωσης το οποίο
περιλαµβάνει όλα τα µέτρα που το πιστωτικό ίδρυµα αναλαµβάνει να εφαρµόσει, ώστε να καλύψει το εν λόγω
κεφαλαιακό έλλειµµα. Ως προς πιστωτικά ιδρύµατα που
έχουν ήδη λάβει κεφαλαιακή ενίσχυση, υποβάλλεται
τροποποιηµένο σχέδιο αναδιάρθρωσης.
β) Στο σχέδιο αναδιάρθρωσης, ή το τροποποιηµένο
σχέδιο αναδιάρθρωσης, απαριθµούνται τα είδη των µέτρων άντλησης κεφαλαίου ή περιορισµού των κεφαλαιακών αναγκών που πρόκειται να αναληφθούν από το πιστωτικό ίδρυµα, ο χρόνος λήψης και η διάρκεια του κάθε
µέτρου καθώς και η αναµενόµενη επίδραση αυτού στο
κεφαλαιακό έλλειµµα του πιστωτικού ιδρύµατος, µε στόχο την ελαχιστοποίηση της ανάγκης για παροχή κρατικής ενίσχυσης από το Ταµείο. Τα ως άνω µέτρα µπορούν
να συνίστανται, µεταξύ άλλων, στα εξής:
α. µη διανοµή κερδών,
β. αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου του πιστωτικού ιδρύµατος,
γ. πωλήσεις στοιχείων ενεργητικού και χαρτοφυλακίων ή κλάδων δραστηριότητας για την άντληση κεφαλαίων,
δ. πράξεις µεταβίβασης κινδύνου ή τιτλοποίησης χαρτοφυλακίων,
ε. πράξεις διαχείρισης παθητικού, συµπεριλαµβανοµένων εθελοντικών µετατροπών τίτλων υβριδικού κεφαλαίου και τίτλων µειωµένης εξασφάλισης σε τίτλους που
προσµετρώνται στα ίδια κεφάλαια κατηγορίας 1 του πιστωτικού ιδρύµατος, οι οποίες θα πρέπει να συµβάλλουν
στη δηµιουργία κεφαλαίων κατά 100 %, αν οι κεφαλαιακές ανάγκες δεν µπορούν να καλυφθούν πλήρως,
στ. καταγραφή των τίτλων ή υποχρεώσεων επί των οποίων δύναται να επιβληθούν τα υποχρεωτικά µέτρα του
άρθρου 6α καθώς και τις διαδικασίες που θα πρέπει να εφαρµοστούν ώστε το πιστωτικό ίδρυµα να συµµορφωθεί
µε τις απαιτήσεις του άρθρου 6α.
Το σχέδιο αναδιάρθρωσης, αρχικό ή τροποποιηµένο,
πρέπει ακόµα να περιγράφει, υπό το πρίσµα συντηρητικών εκτιµήσεων, µε ποιο τρόπο το πιστωτικό ίδρυµα θα
παραµείνει βιώσιµο για τα επόµενα τρία (3) έως πέντε
(5) έτη.
γ) Σε συνέχεια της αξιολόγησης της βιωσιµότητας, η
οποία επίσης λαµβάνει υπόψη το ανωτέρω σχέδιο αναδιάρθρωσης (ή τροποποιηµένο σχέδιο αναδιάρθρωσης),
η Τράπεζα της Ελλάδος παρέχει σύσταση στο πιστωτικό

ίδρυµα που έχει κριθεί βιώσιµο να υποβάλει στο Ταµείο
αίτηµα για κεφαλαιακή ενίσχυση.
2. Κατά την υποβολή του αιτήµατος από το πιστωτικό
ίδρυµα για την παροχή της απαραίτητης για τη βιωσιµότητά του κεφαλαιακής ενίσχυσης από το Ταµείο, το πιστωτικό ίδρυµα υποβάλει ταυτόχρονα το σχέδιο αναδιάρθρωσης (ή το τροποποιηµένο σχέδιο αναδιάρθρωσης, κατά περίπτωση), την επιστολή της Τράπεζας της
Ελλάδος µε την οποία προσδιορίζεται το κεφαλαιακό έλλειµµα που αναφέρεται στην περίπτωση α της παραγράφου 1 του παρόντος και επιστολή της Τράπεζας της Ελλάδος στην οποία αναφέρεται ότι το πιστωτικό ίδρυµα
θα είναι βιώσιµο, εφόσον καλύψει το κεφαλαιακό του έλλειµµα.
3. Το Ταµείο µπορεί, κατόπιν διαβούλευσης µε την
Τράπεζα της Ελλάδος, να ζητήσει από το πιστωτικό ίδρυµα να γίνουν αλλαγές ή προσθήκες στο εν λόγω
σχέδιο αναδιάρθρωσης. Κατόπιν της έγκρισης του σχεδίου από το Ταµείο, αυτό διαβιβάζεται στο Υπουργείο Οικονοµικών και υποβάλλεται από το Υπουργείο Οικονοµικών στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή προς έγκριση.
4. Κατόπιν της έγκρισης του σχεδίου αναδιάρθρωσης
ή του τροποποιηθέντος σχεδίου αναδιάρθρωσης από την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Ταµείο παρέχει την κατά το άρθρο 7 κεφαλαιακή ενίσχυση, µόνο εφόσον η Πράξη του
Υπουργικού Συµβουλίου που προβλέπεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 6α έχει δηµοσιευθεί, τηρουµένων
σε κάθε περίπτωση της νοµοθεσίας της Ε.Ε. περί κρατικών ενισχύσεων και των ακολουθούµενων πρακτικών
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
5. Το Ταµείο παρακολουθεί και αξιολογεί την προσήκουσα εφαρµογή του σχεδίου αναδιάρθρωσης καθώς
και, κατά περίπτωση, κάθε τυχόν τροποποιηµένου σχεδίου αναδιάρθρωσης, και οφείλει περαιτέρω να παράσχει
στο Υπουργείο Οικονοµικών κάθε αναγκαία πληροφορία,
προκειµένου να διασφαλίζεται η ενηµέρωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Για την πραγµατοποίηση του σκοπού
του Ταµείου, το Ταµείο καθορίζει το περίγραµµα της
«συµφωνίας πλαίσιο» µε το πιστωτικό ίδρυµα, το οποίο
αποδέχεται και υπογράφει τη «συµφωνία - πλαίσιο».
6. Το Ταµείο, µετά από απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος, χορηγεί σε πιστωτικό ίδρυµα το οποίο έχει αξιολογηθεί και κριθεί βιώσιµο από την Τράπεζα της Ελλάδος και το οποίο έχει υποβάλει αίτηµα κεφαλαιακής ενίσχυσης, βεβαίωση µε την οποία δεσµεύεται ότι θα συµµετάσχει στην αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου του εν
λόγω πιστωτικού ιδρύµατος, σύµφωνα µε τις διατάξεις
του άρθρου 7, µέχρι του ποσού που προσδιορίζεται από
την Τράπεζα της Ελλάδος. Το Ταµείο χορηγεί τη βεβαίωση, χωρίς την τήρηση της διαδικασίας του άρθρου 6α, εφόσον: α) έχει εγκριθεί από την Τράπεζα της Ελλάδος
το ως άνω αίτηµα του πιστωτικού ιδρύµατος, και µαζί µε
το σχέδιο αναδιάρθρωσης έχει γνωστοποιηθεί και στην
Ευρωπαϊκή Επιτροπή και β) η Τράπεζα της Ελλάδος κρίνει τη χορήγηση της βεβαίωσης αναγκαία αφενός προκειµένου το πιστωτικό ίδρυµα να συνεχίσει απρόσκοπτα
τη λειτουργία του (going concern) και να πληροί τις απαιτήσεις κεφαλαιακής επάρκειας σύµφωνα µε τις αποφάσεις της Τράπεζας της Ελλάδος και αφετέρου για τη διατήρηση της σταθερότητας του ελληνικού τραπεζικού συστήµατος. Η κεφαλαιακή ενίσχυση δίδεται από το Ταµείο, µόνο κατόπιν της έγκρισης της ενίσχυσης από την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή και της δηµοσίευσης της Πράξεως
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του Υπουργικού Συµβουλίου που προβλέπεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 6α. Η ανωτέρω δέσµευση του Ταµείου δεν ισχύει σε περίπτωση που για οποιονδήποτε
λόγο ανακληθεί η άδεια του πιστωτικού ιδρύµατος κατά
τα προβλεπόµενα στο άρθρο 8 του ν. 3601/2007, ή έχουν
ληφθεί τα µέτρα που προβλέπονται στο άρθρο 63Β του ν.
3601/2007, ή έχει αρχίσει διαδικασία ή λήψη µέτρων για
την ανάκληση της άδειας του πριν από την έναρξη της
διαδικασίας της αύξησης του µετοχικού κεφαλαίου.
7. Εάν το Ταµείο χορηγήσει τη βεβαίωση που προβλέπεται στην παράγραφο 6, το Ταµείο µέχρι την ολοκλήρωση της αύξησης του µετοχικού κεφαλαίου του πιστωτικού ιδρύµατος: (α) ορίζει έως δύο εκπροσώπους του στο
Διοικητικό Συµβούλιο του πιστωτικού ιδρύµατος, που έχουν όλες τις εξουσίες που ορίζονται στην παράγραφο 2
του άρθρου 10 και εισηγούνται στο Διοικητικό Συµβούλιο
τα αναγκαία µέτρα για τη διασφάλιση των συµφερόντων
του Ταµείου και επιβλέπουν τη λήψη τους και β) µπορεί
να ζητά από το πιστωτικό ίδρυµα κάθε στοιχείο και πληροφορία που θεωρεί απαραίτητα για την εκπλήρωση του
σκοπού του, να διενεργεί ειδικούς ελέγχους (due diligence) και γενικά να ασκεί τα δικαιώµατα του, κατ’ εφαρµογή του άρθρου 11.
Τα ίδια δικαιώµατα έχει το Ταµείο εάν προκαταβάλει
την εισφορά που προβλέπεται στην παράγραφο 8. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών, η οποία εκδίδεται
ύστερα από γνώµη του Ταµείου, µπορεί να καθορίζονται
περαιτέρω θέµατα εταιρικής διακυβέρνησης για το χρονικό διάστηµα που ακολουθεί την έκδοση της δεσµευτικής βεβαίωσης που προβλέπεται στην παράγραφο 6 του
παρόντος ή την προκαταβολή της εισφοράς του Ταµείου
σύµφωνα µε τη διαδικασία που προβλέπεται στην παράγραφο 8, έως την πιστοποίηση καταβολής του Μετοχικού Κεφαλαίου.
8. Το Ταµείο ενόψει της συµµετοχής του, κατά τις διατάξεις του παρόντος νόµου, σε κεφαλαιακή ενίσχυση πιστωτικού ιδρύµατος ,το οποίο έχει αξιολογηθεί και κριθεί βιώσιµο από την Τράπεζα της Ελλάδος, προκαταβάλλει την εισφορά του ή µέρος της εισφοράς αυτής και µέχρι του ποσού που προσδιορίζεται από την Τράπεζα της
Ελλάδος, σύµφωνα µε τη διαδικασία του παρόντος άρθρου και του άρθρου 6α, ύστερα από απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδας, εφόσον:
α. έχει υποβληθεί από το πιστωτικό ίδρυµα αίτηµα κεφαλαιακής ενίσχυσης, το οποίο συνοδεύεται από σχέδιο
αναδιάρθρωσης, σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου,
β. το αίτηµα αυτό έχει εγκριθεί από την Τράπεζα της
Ελλάδος και έχει γνωστοποιηθεί και εγκριθεί από την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σύµφωνα µε την παράγραφο 3,
γ. η Τράπεζα της Ελλάδος κρίνει ότι η προκαταβολή
της εισφοράς είναι αναγκαία, προκείµενου να προστατεύεται η σταθερότητα του πιστωτικού συστήµατος και
να διασφαλίζεται η συνεισφορά του πιστωτικού συστήµατος στην ανάπτυξη της πραγµατικής οικονοµίας και
δ. το πιστωτικό ίδρυµα έχει συνάψει µε το Ταµείο και
το ΕΤΧΣ, ως εκ τρίτου συµβαλλόµενο, σύµβαση προεγγραφής.
Η προκαταβαλλόµενη εισφορά κατατίθεται σε λογαριασµό του πιστωτικού ιδρύµατος που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος αποκλειστικά για το σκοπό συµµετοχής του Ταµείου στην ως άνω κεφαλαιακή ενίσχυση, και
αποδεσµεύεται µε την πιστοποίηση της καταβολής του
κεφαλαίου κατά την παράγραφο 2 του άρθρου 11 και την

παράγραφο 3 του άρθρου 3α του κ.ν. 2190/1920. Αν η εισφορά συνίσταται σε τίτλους τηρούµενους στο Σύστηµα
Άυλων Τίτλων του ν. 2198/1994, ως δεσµευµένος λογαριασµός στην Τράπεζα της Ελλάδος νοείται είτε εκείνος
τον οποίο τηρεί το ίδιο το πιστωτικό ίδρυµα ως φορέας
στο Σύστηµα Άυλων Τίτλων του ν. 2198/1994, είτε εκείνος τον οποίο τηρεί η Τράπεζα της Ελλάδος, ως φορέας
του ως άνω Συστήµατος, υπό την ιδιότητα του θεµατοφύλακα του πιστωτικού ιδρύµατος.
Έως την αποδέσµευση της ως άνω εισφοράς, η εισφορά µπορεί να χρησιµοποιηθεί αποκλειστικά για τη διασφάλιση ρευστότητας µέσω συναλλαγών πώλησης και
επαναγοράς µε αντισυµβαλλόµενους της αγοράς (εξασφαλίζοντας το δικαίωµα επαναγοράς των ίδιων κινητών
αξιών στους όρους της συναλλαγής επαναγοράς) ή/ και
µέσω της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας ή της Τράπεζας της Ελλάδος, στο πλαίσιο του Ευρωσυστήµατος.
Στην περίπτωση αυτή εφαρµόζεται ο Κανονισµός Λειτουργίας Συστήµατος Παρακολούθησης Συναλλαγών επί
Τίτλων µε Λογιστική Μορφή, όπως ισχύει κάθε φορά.
Αν η συµµετοχή του Ταµείου στην κεφαλαιακή ενίσχυση, είναι µικρότερη από το ποσό που προκαταβλήθηκε,
καθώς και αν η κεφαλαιακή ενίσχυση δεν πραγµατοποιηθεί, το Ταµείο έχει αξίωση για επιστροφή του υπερβάλλοντος ή ολόκληρου του ποσού κατά περίπτωση, µε επιτόκιο που ορίζεται µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών, ύστερα από εισήγηση της Τράπεζας της Ελλάδος
και γνώµη του Ταµείου.
Αν ανακληθεί η άδεια λειτουργίας του πιστωτικού ιδρύµατος πριν από την ολοκλήρωση της κεφαλαιακής ενίσχυσης και συσταθεί µεταβατικό πιστωτικό ίδρυµα κατά τις διατάξεις του άρθρου 63 Ε του ν. 3601/2007, άρθρου που έχει προστεθεί µε το άρθρο 4 του ν. 4021/2011
(Α΄ 218), οι τίτλοι του ΕΤΧΣ, οι οποίοι είχαν δοθεί ως
προκαταβαλλόµενη εισφορά του Ταµείου σύµφωνα µε
τις διατάξεις της παρούσας παραγράφου, αποτελούν περιουσία του µεταβατικού πιστωτικού ιδρύµατος.
Η διαδικασία που προβλέπεται στα προηγούµενα εδάφια εφαρµόζεται ύστερα από απόφαση της Τράπεζας
της Ελλάδος, η οποία εκδίδεται ύστερα από σύµφωνη
γνώµη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού
Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας και δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
Με Πράξη του Υπουργικού Συµβουλίου, που εκδίδεται
ύστερα από γνώµη του Ταµείου και δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται: αα) οι ειδικότεροι όροι που συνοµολογούνται κατά τη σύναψη των
συµβάσεων προεγγραφής µεταξύ του Ταµείου, του πιστωτικού ιδρύµατος και του ΕΤΧΣ για τη συµµετοχή του
Ταµείου σε µελλοντική αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου πιστωτικού ιδρύµατος, σύµφωνα µε τις διατάξεις της
παρούσας παραγράφου, µεταξύ των οποίων το δικαίωµα
επαναγοράς ή παρόµοια δικαιώµατα για τις αξίες που εισφέρονται από το Ταµείο, ββ) οι ειδικότεροι όροι µε τους
οποίους εξασφαλίζονται τα δικαιώµατα του ΕΤΧΣ, που
προβλέπονται στην από 15.3.2012 Σύµβαση Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης, της οποίας το σχέδιο εγκρίθηκε µε
το άρθρο 1 του ν. 4046/2012 (Α΄ 28), και γγ) κάθε αναγκαίο θέµα για την εφαρµογή των διατάξεων της παρούσας παραγράφου.
Με όµοια απόφαση δύναται να καθορίζονται οι ειδικότεροι όροι που συνοµολογούνται κατά τη σύναψη των
συµβάσεων προεγγραφής του Ταµείου, του πιστωτικού ιδρύµατος και του ΕΤΧΣ για τη συµµετοχή του Ταµείου
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στην κάλυψη υπό αίρεση µετατρέψιµων οµολογιών εκδόσεως του πιστωτικού ιδρύµατος.
A3. Στο ν. 3864/2010 προστίθεται άρθρο 6Α ως εξής:
«Άρθρο 6α
Προϋποθέσεις της παροχής κεφαλαιακής ενίσχυσης
1. Εφόσον τα εθελοντικά µέτρα που προβλέπονται στο
σχέδιο αναδιάρθρωσης της παρ. 1 του άρθρου 6 δεν
µπορούν να καλύψουν το συνολικό κεφαλαιακό έλλειµµα του πιστωτικού ιδρύµατος, όπως αυτό έχει προσδιορισθεί από την Τράπεζα της Ελλάδος, και εφόσον η εφαρµογή των µέτρων του άρθρου 8 ή και των άρθρων
63Β επ. του ν. 3601/2007 είναι δυνατό να προκαλέσει
σηµαντικές παρενέργειες στην οικονοµία µε αρνητικές
συνέπειες στους πολίτες , και προκειµένου η κρατική ενίσχυση να είναι η µικρότερη δυνατή µε Πράξη του Υπουργικού Συµβουλίου κατόπιν σχετικής εισήγησης από
την Τράπεζα της Ελλάδος, αποφασίζεται η υποχρεωτική
εφαρµογή των µέτρων της παραγράφου 2 του παρόντος
άρθρου, προς το σκοπό της κατανοµής του υπολοίπου
του κεφαλαιακού ελλείµµατος του πιστωτικού ιδρύµατος στους κατόχους τίτλων κεφαλαίου και υποχρεώσεων µειωµένης εξασφάλισης, όπως κρίνεται κάθε φορά αναγκαίο. Η κατανοµή ολοκληρώνεται µε τη δηµοσίευση
της ως άνω Πράξεως του Υπουργικού Συµβουλίου στην
Εφηµερίδα της Κυβέρνησης.
Η ανωτέρω κατανοµή, µε την επιφύλαξη της παραγράφου 2, γίνεται σύµφωνα µε την ακόλουθη σειρά:
α. κοινές µετοχές,
β. αν χρειάζεται, προνοµιούχες µετοχές και άλλοι τίτλοι που προσµετρώνται στα ίδια κεφάλαια κατηγορίας 1,
γ. αν χρειάζεται, όλες οι λοιπές υποχρεώσεις µειωµένης εξασφάλισης.
Με την επιφύλαξη του επόµενου εδαφίου, απαιτήσεις
της ίδιας τάξης τυγχάνουν ίσης µεταχείρισης. Αποκλίσεις, τόσο από την ανωτέρω σειρά κατανοµής όσο και από τον κανόνα της ίσης µεταχείρισης, δικαιολογούνται
όταν υφίστανται αντικειµενικοί λόγοι ύπαρξης σχετικών
αποκλίσεων, σύµφωνα µε την παράγραφο 5.
2. Τα ανωτέρω µέτρα περιλαµβάνουν:
α. την απορρόφηση τυχόν ζηµιών από τους µετόχους
µέχρι του σηµείου όπου η αρνητική καθαρή θέση του πιστωτικού ιδρύµατος θα διαµορφωθεί σε µηδενική όπου
είναι απαραίτητο, δια της µείωσης της ονοµαστικής αξίας των µετοχών του πιστωτικού ιδρύµατος,ύστερα από
απόφαση του αρµοδίου οργάνου του πιστωτικού ιδρύµατος.
β. τη µείωση της ονοµαστικής αξίας των προνοµιούχων µετοχών και άλλων υποχρεώσεων που προσµετρώνται στα ίδια κεφάλαια κατηγορίας 1 και εν συνεχεία, εφόσον είναι απαραίτητο, λοιπών υποχρεώσεων µειωµένης εξασφάλισης µέχρι του σηµείου όπου η καθαρή θέση
του πιστωτικού ιδρύµατος θα είναι ίση µε µηδέν, ή
γ. σε περίπτωση που η καθαρή θέση του πιστωτικού ιδρύµατος είναι ανωτέρα του µηδενός, τη µετατροπή των
προνοµιούχων µετοχών και άλλων υποχρεώσεων που
προσµετρώνται στα ίδια κεφάλαια κατηγορίας 1 και, εν
συνεχεία, εφόσον είναι απαραίτητο, λοιπών υποχρεώσεων µειωµένης εξασφάλισης του πιστωτικού ιδρύµατος,
σε τίτλους κεφαλαίου που προσµετρώνται στα ίδια κεφάλαια της κατηγορίας 1, ώστε να αποκατασταθεί το αναγκαίο επίπεδο του δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας για
τα πιστωτικά ιδρύµατα, όπως αυτό ορίζεται από την Τρά-

πεζα της Ελλάδος.
Στις ανωτέρω υπό β. και γ. περιπτώσεις, όπου η υποχρεωτική µετατροπή δεν επαρκεί για την κάλυψη του
δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας, όπως ορίζεται από την
Τράπεζα της Ελλάδος, και καθίσταται απαραίτητη η παροχή κεφαλαιακής ενίσχυσης από το Ταµείο, η µετατροπή γίνεται σε κοινές µετοχές.
3. Αντικείµενο των ανωτέρω µέτρων δύνανται να αποτελούν και:
α. οποιεσδήποτε υποχρεώσεις έχει αναλάβει το πιστωτικό ίδρυµα µέσω της παροχής εγγυήσεων σε σχέση
µε την έκδοση τίτλων κεφαλαίου ή υποχρεώσεων από
τρίτα νοµικά πρόσωπα που περιλαµβάνονται στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις του πιστωτικού ιδρύµατος, µε την προϋπόθεση ότι οι ως άνω εγγυήσεις κατατάσσονται ως υποχρεώσεις µειωµένης εξασφάλισης του
πιστωτικού ιδρύµατος, και
β. οποιεσδήποτε απαιτήσεις έναντι του πιστωτικού ιδρύµατος λόγω εν ισχύ δανειακών συµφωνιών µεταξύ
του πιστωτικού ιδρύµατος και των ως άνω τρίτων νοµικών προσώπων, οι οποίες κατατάσσονται ως υποχρεώσεις µειωµένης εξασφάλισης του πιστωτικού ιδρύµατος
4. Η ανωτέρω Πράξη του Υπουργικού Συµβουλίου κατόπιν της εισήγησης της Τράπεζας της Ελλάδος, καθορίζει κατά τάξη, είδος, ποσοστό και ποσό συµµετοχής,
τους τίτλους ή υποχρεώσεις που υπόκεινται στα µέτρα
που πρόκειται να εφαρµοστούν σύµφωνα µε τις προηγούµενες παραγράφους, µε βάση αποτίµηση ανεξάρτητου ελεγκτή, που ορίζεται από την Τράπεζα της Ελλάδας. Η διενέργεια της αποτίµησης αυτής εξαντλεί κάθε
υποχρέωση λήψης ανεξάρτητης αποτίµησης για την
πλήρωση των προϋποθέσεων οποιασδήποτε άλλης διάταξης νόµου, η οποία απαιτεί τη διενέργεια ανεξάρτητης
αποτίµησης ως προς την ανωτέρω διαδικασία.
Οι ανωτέρω τίτλοι ή υποχρεώσεις µετατρέπονται υποχρεωτικά σε τίτλους κεφαλαίου στο πλαίσιο αύξησης κεφαλαίου που αποφασίζεται από το πιστωτικό ίδρυµα
σύµφωνα µε το άρθρο 7 του παρόντος νόµου, σε περίπτωση παράλειψης της οποίας τυγχάνουν εφαρµογής οι
διατάξεις των άρθρων 8 ή/και 63Β και επ. του ν. 3601/
2007 και του ν. 3458/2006.
5. Κατ΄ εξαίρεση και υπό την προϋπόθεση προηγούµενης θετικής απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σύµφωνα µε τα άρθρα 107 έως 109 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα ανωτέρω µέτρα
µπορεί να µην εφαρµόζονται είτε συνολικά είτε σε σχέση µε συγκεκριµένους τίτλους, σε περίπτωση που το Υπουργικό Συµβούλιο κρίνει, κατόπιν εισήγησης από την
Τράπεζα της Ελλάδος, ότι:
α. τα µέτρα αυτά δύνανται να θέσουν σε κίνδυνο τη
χρηµατοπιστωτική σταθερότητα
β. η εφαρµογή των ανωτέρω µέτρων δύναται να οδηγήσει σε δυσανάλογα αποτελέσµατα, όπως στην περίπτωση που η κεφαλαιακή ενίσχυση που πρόκειται να παρασχεθεί από το Ταµείο είναι µικρή σε σχέση µε το σταθµισµένο έναντι κινδύνων ενεργητικό του πιστωτικού ιδρύµατος, ή/και ένα σηµαντικό µέρος του κεφαλαιακού
ελλείµµατος του πιστωτικού ιδρύµατος έχει καλυφθεί
µέσω του ιδιωτικού τοµέα.
Η τελική εκτίµηση των ανωτέρω κινδύνων εναπόκειται
στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία κρίνει κατά περίπτωση.
6. Τα µέτρα που εφαρµόζονται στα πιστωτικά ιδρύµατα
κατά τις παραγράφους 1 έως 4 του παρόντος άρθρου συ-
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νιστούν, για τους σκοπούς της ανακεφαλαιοποίησης που
διενεργείται στο πλαίσιο του παρόντος νόµου, µέτρα εξυγίανσης κατά τον ορισµό του άρθρου 2 της οδηγίας
2001/24/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 4ης Απριλίου 2001 για την εξυγίανση και
την εκκαθάριση των πιστωτικών ιδρυµάτων, που εισήχθη
στην ελληνική νοµοθεσία µε το ν. 3458/2006.
7. Η εφαρµογή των µέτρων των παραγράφων 1 έως 4,
εθελοντικών ή υποχρεωτικών, δε δύναται σε καµία περίπτωση:
α. να αποτελεί αιτία ενεργοποίησης συµβατικών ρητρών οι οποίες τίθενται σε εφαρµογή σε περίπτωση εκκαθάρισης, αφερεγγυότητας ή επέλευσης άλλου γεγονότος, το οποίο δύναται να χαρακτηρίζεται ως πιστωτικό
γεγονός ή ισοδύναµο αφερεγγυότητας, και
β. να λογίζεται ως µη εκπλήρωση ή παράβαση συµβατικών υποχρεώσεων του πιστωτικού ιδρύµατος για τη
θεµελίωση σπουδαίου λόγου πρόωρης καταγγελίας σύµβασης από αντισυµβαλλοµένους του πιστωτικού ιδρύµατος.
Συµβατικοί όροι που αντίκεινται στα ανωτέρω δεν παράγουν αποτελέσµατα.
8. Οι κάτοχοι τίτλων κεφαλαίου, υβριδικού κεφαλαίου
ή δικαιούχοι άλλων απαιτήσεων µειωµένης εξασφάλισης
του πιστωτικού ιδρύµατος, περιλαµβανοµένων και αυτών υπέρ των οποίων έχουν, άµεσα ή έµµεσα, παρασχεθεί εγγυήσεις από το πιστωτικό ίδρυµα, που κατατάσσονται ως υποχρεώσεις µειωµένης εξασφάλισης του πιστωτικού ιδρύµατος το οποίο υπόκειται στα µέτρα ανακεφαλαιοποίησης που προβλέπονται στο παρόν άρθρο,
δε θα πρέπει, κατόπιν της εφαρµογής των µέτρων αυτών, να βρίσκονται σε δυσµενέστερη οικονοµική θέση
συγκριτικά µε τη θέση στην οποία θα βρίσκονταν στην
περίπτωση που το εν λόγω ίδρυµα ετίθετο σε ειδική εκκαθάριση. Στην περίπτωση κατά την οποία η προηγούµενη αρχή δεν τηρηθεί, οι ανωτέρω κάτοχοι τίτλων κεφαλαίου ή δικαιούχοι άλλων υποχρεώσεων µειωµένης εξασφάλισης έχουν το δικαίωµα να αποζηµιωθούν από το
Δηµόσιο, εφόσον αποδείξουν ότι η οφειλόµενη στην εφαρµογή των υποχρεωτικών µέτρων ζηµία τους είναι µεγαλύτερη από αυτή που θα είχαν υποστεί στην περίπτωση θέσης του πιστωτικού ιδρύµατος σε ειδική εκκαθάριση. Σε κάθε περίπτωση, η αποζηµίωση δεν µπορεί να υπερβεί τη διαφορά µεταξύ της αξίας των απαιτήσεων µετά την εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου
και της αξίας των απαιτήσεων σε περίπτωση ειδικής εκκαθάρισης, όπως η αξία αυτή προσδιορίζεται µε βάση
την παράγραφο 9 του παρόντος άρθρου.
9. Για τη διασφάλιση εφαρµογής των διατάξεων της
παραγράφου 8, διενεργείται αποτίµηση, η οποία προσδιορίζει τις απώλειες που θα υφίσταντο οι κάτοχοι των
τίτλων ή δικαιούχοι υποχρεώσεων του παρόντος άρθρου
αν, αντί της εφαρµογής των υποχρεωτικών µέτρων που
ορίζονται στην Πράξη της παραγράφου 2 του παρόντος,
το πιστωτικό ίδρυµα ετίθετο σε ειδική εκκαθάριση. Κάθε
µορφή κρατικής ενίσχυσης προς το πιστωτικό ίδρυµα
δεν θα λαµβάνεται υπόψη για τους σκοπούς της εν λόγω
αποτίµησης. Η αποτίµηση αυτή πραγµατοποιείται µετά
την εφαρµογή των µέτρων της παραγράφου 2 από ανεξάρτητο εκτιµητή που ορίζεται από τον Υπουργό Οικονοµικών προκειµένου να εκτιµήσει κατά πόσο οι κάτοχοι
τίτλων κεφαλαίου, υβριδικού κεφαλαίου και χρέους µειωµένης εξασφάλισης του πιστωτικού ιδρύµατος θα βρίσκονταν σε ευµενέστερη οικονοµική θέση στην περίπτω-

ση που το εν λόγω ίδρυµα είχε τεθεί σε ειδική εκκαθάριση αµέσως πριν από την εφαρµογή της ανωτέρω Απόφασης.
10. H Πράξη του Υπουργικού Συµβουλίου της παραγράφου 1 δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Περίληψή της δηµοσιεύεται στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην ελληνική γλώσσα, και
σε δύο φύλλα ηµερήσιου τύπου, που κυκλοφορούν σε ολόκληρη την επικράτεια του κράτους µέλους όπου το πιστωτικό ίδρυµα διατηρεί υποκατάστηµα ή όπου άµεσα
παρέχει διασυνοριακές τραπεζικές ή άλλες χρηµατοπιστωτικές υπηρεσίες, στην επίσηµη γλώσσα αυτού του
κράτους µέλους. Η περίληψη περιλαµβάνει τα ακόλουθα
στοιχεία:
α. τους λόγους και τη νοµική βάση για την έκδοσης
της Πράξεως της παραγράφου 1,
β. τα διαθέσιµα ένδικα βοηθήµατα κατά της Πράξεως
και την προθεσµία άσκησής τους,
γ. τα αρµόδια δικαστήρια ενώπιον των οποίων ασκούνται τα ανωτέρω ένδικα βοηθήµατα κατά της Πράξεως
της παραγράφου 1.
11. Οι αναγκαίες λεπτοµέρειες για την εφαρµογή του
παρόντος άρθρου, περιλαµβανοµένων της διαδικασίας
ορισµού των ανεξάρτητων ελεγκτών, του περιεχοµένου
των ανεξάρτητων αποτιµήσεων και της εισήγησης της
Τράπεζας της Ελλάδος, των µεθόδων αποτίµησης των
τίτλων κεφαλαίου, υβριδικού κεφαλαίου και µειωµένης
εξασφάλισης που µειώνονται ή µετατρέπονται, της δυνατότητας υποκατάστασης του εκδότη των τίτλων των
µεθόδων διενέργειας της µετατροπής καθώς και των λεπτοµερειών για την τυχόν αποζηµίωση των κατόχων των
τίτλων, ρυθµίζονται µε σχετική Πράξη του Υπουργικού
Συµβουλίου.
12. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου αποσκοπούν
στην προστασία υπέρτερου δηµόσιου συµφέροντος, συνιστούν διατάξεις δεσµευτικού και άµεσου αποτελέσµατος και υπερέχουν έναντι κάθε διάταξης µε αντίθετο περιεχόµενο.
A4.Το άρθρο 7 του νόµου 3864/2010 αντικαθίσταται
ως εξής:
«Άρθρο 7
Χορήγηση της κεφαλαιακής ενίσχυσης
- Έκδοση µετοχών
1. Το Ταµείο συµµετέχει στην παροχή κεφαλαιακής ενίσχυσης αποκλειστικά προς το σκοπό της κάλυψης του
κεφαλαιακού ελλείµµατος του πιστωτικού ιδρύµατος, όπως έχει προσδιορισθεί µε την επιστολή της Τράπεζας
της Ελλάδας σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του άρθρου
6 και µόνο µέχρι το ύψος του εναποµείναντος ποσού µετά την εφαρµογή των εθελοντικών µέτρων του άρθρου 6
παρ. 1β, των υποχρεωτικών µέτρων του άρθρου 6α και
µετά από οποιαδήποτε τυχόν συµµετοχή επενδυτών του
ιδιωτικού τοµέα.
2. Με την επιφύλαξη των προϋποθέσεων και διαδικασιών που αναφέρονται στα άρθρα 6 και 6α, η κεφαλαιακή
ενίσχυση παρέχεται µέσω της συµµετοχής του Ταµείου
σε αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου του πιστωτικού ιδρύµατος µε την έκδοση κοινών µετοχών ή µε την έκδοση υπό αίρεση µετατρέψιµων οµολογιών (Contingent
Convertible Securities) ή άλλων µετατρέψιµων χρηµατοοικονοµικών µέσων που θα καλύπτονται από το Ταµείο.
Το Ταµείο δύναται να ασκεί, να διαθέτει ή να παραιτείται
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των δικαιωµάτων του προτίµησης σε περιπτώσεις αύξησης µετοχικού κεφαλαίου ή έκδοσης υπό αίρεση µετατρέψιµων οµολογιών ή άλλων µετατρέψιµων χρηµατοοικονοµικών µέσων των πιστωτικών ιδρυµάτων που αιτούνται την παροχή κεφαλαιακής ενίσχυσης.
3. Οι αυξήσεις αυτές καλύπτονται από το Ταµείο σε
µετρητά ή µε οµόλογα του ΕΤΧΣ ή µε άλλα χρηµατοοικονοµικά µέσα του ΕΤΧΣ. Η κεφαλαιακή ενίσχυση παρέχεται σε συµµόρφωση µε τους κανόνες για τις κρατικές
ενισχύσεις.
4. Οι αποφάσεις της παραγράφου 2 των πιστωτικών ιδρυµάτων για την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου,
συµπεριλαµβανοµένων των αποφάσεων περί έκδοσης υπό αίρεση µετατρέψιµων οµολογιών ή άλλων µετατρέψιµων χρηµατοοικονοµικών µέσων, λαµβάνονται από τη
Γενική Συνέλευση των µετόχων, µε την απαρτία και πλειοψηφία των άρθρων 29 παράγραφοι 1 και 2 και 31 παράγραφος 1 του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει και δεν ανακαλούνται.
Οµοίως, µπορούν να ληφθούν µε απόφαση του διοικητικού συµβουλίου κατά τα προβλεπόµενα στο άρθρο 13
του κ.ν. 2190/1920. Σε κάθε περίπτωση, η απόφαση της
γενικής συνέλευσης για αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου ή για έκδοση υπό αίρεση µετατρέψιµων οµολογιών ή
άλλων χρηµατοοικονοµικών µέσων ή για εξουσιοδότηση
του διοικητικού συµβουλίου προς τα ανωτέρω καθώς και
η σχετική απόφαση του διοικητικού συµβουλίου , θα πρέπει να αναφέρουν ρητά ότι λαµβάνονται στο πλαίσιο του
παρόντος νόµου.
Για την έκδοση των κοινών µετοχών ή µετατρέψιµων
οµολογιών ή χρηµατοοικονοµικών µέσων, η προθεσµία
για τη σύγκληση της γενικής συνέλευσης και των επαναληπτικών της, καθώς και για την υποβολή εγγράφων στις
εποπτικές αρχές συντέµνεται στο ένα τρίτο των προθεσµιών που προβλέπονται στον κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει.
Το προηγούµενο εδάφιο εφαρµόζεται σε κάθε γενική
συνέλευση που αφορά την εφαρµογή του παρόντος νόµου.
5. α) Με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 2 του άρθρου 14 του ν. 2190/20 περί ανωνύµων εταιριών, η τιµή κάλυψης των µετοχών ή των υπό αίρεση
µετατρέψιµων οµολογιών ή άλλων χρηµατοοικονοµικών
µέσων από το Ταµείο ορίζεται µε απόφαση του Γενικού
Συµβουλίου. Η απόφαση του Γενικού Συµβουλίου βασίζεται, µεταξύ άλλων, σε δύο (2) εκθέσεις αποτίµησης, που
διενεργούνται από δύο ανεξάρτητους χρηµατοοικονοµικούς συµβούλους, οι οποίοι διαθέτουν κύρος και εµπειρία σε αντίστοιχα θέµατα και ειδικότερα σε αποτιµήσεις
πιστωτικών ιδρυµάτων, εφαρµοζοµένων σχετικώς των
διατάξεων του άρθρου 11 του παρόντος νόµου. Η απόφαση λαµβάνεται δε µε απαρτία 2/3 και πλειοψηφία 2/3
των µελών του και λαµβάνει υπόψη της τις επικρατούσες
συνθήκες της αγοράς και το σκοπό του Ταµείου σύµφωνα µε το άρθρο 2 του παρόντος. Η απόφαση του Γενικού
Συµβουλίου κοινοποιείται στο όργανο του πιστωτικού ιδρύµατος που είναι αρµόδιο για τον καθορισµό της τιµής
διάθεσης των µετοχών ή των υπό αίρεση µετατρέψιµων
οµολογιών ή άλλων µετατρέψιµων χρηµατοοικονοµικών
µέσων.
Δεν επιτρέπεται η διάθεση νέων µετοχών στον ιδιωτικό τοµέα σε τιµή κατώτερη της τιµής κάλυψης αυτών από το Ταµείο στο πλαίσιο της ίδιας έκδοσης. Η τιµή διάθεσης στον ιδιωτικό τοµέα δύναται να είναι χαµηλότερη

της τιµής προηγούµενων καλύψεων µετοχών από το Ταµείο, ή της τρέχουσας χρηµατιστηριακής τιµής.
β) Το Ταµείο ζητά από τους χρηµατοοικονοµικούς συµβούλους να λάβουν υπόψη όλες τις σχετικές πληροφορίες, συµπεριλαµβανοµένων κάθε διάθεσιµης αξιολόγησης της ποιότητας του ενεργητικού του πιστωτικού ιδρύµατος, των αποτελεσµάτων ασκήσεων προσοµείωσης ακραίων καταστάσεων καθώς και των συνθηκών της αγοράς και θα τους παρέχει κάθε σχετική πληροφορία. Σύνοψη των όρων επιλογής των χρηµατοοικονοµικών συµβούλων καθώς και των στοιχείων και της µεθοδολογίας
που χρησιµοποιήθηκε, αναρτώνται και δηµοσιεύονται
στην επίσηµη ιστοσελίδα του Ταµείου µέσα σε δέκα (10)
ηµέρες από την ολοκλήρωση των συναλλαγών.
γ) Με πράξη Υπουργικού Συµβουλίου καθορίζονται οι
προϋποθέσεις υπό τις οποίες οι υπό αίρεση µετατρέψιµες οµολογίες ή άλλα µετατρέψιµα χρηµατοοικονοµικά
µέσα µπορούν να εκδοθούν από τα πιστωτικά ιδρύµατα
και να καλυφθούν από το Ταµείο, τους όρους µετατροπής των υπό αίρεση µετατρέψιµων οµολογιών και των
άλλων µετατρέψιµων χρηµατοοικονοµικών µέσων, και
κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια, εφόσον απαιτηθεί, για
την εφαρµογή παρόντος άρθρου.
A5. Το άρθρο 7 Α του ν. 3864/2010 αντικαθίσταται ως
εξής:
«Άρθρο 7 Α
Δικαιώµατα ψήφου
1. Εκτός αν άλλως προβλέπεται στο παρόν άρθρο, το
Ταµείο θα ασκεί χωρίς περιορισµούς τα δικαιώµατα ψήφου που αντιστοιχούν στις µετοχές που αναλαµβάνει
στο πλαίσιο κεφαλαιακής ενίσχυσης που λαµβάνει χώρα
κατά το άρθρο 7.
2. Το Ταµείο ασκεί τα δικαιώµατα ψήφου του µε τους
περιορισµούς που ορίζονται στην παράγραφο 3 στις παρακάτω περιπτώσεις:
(α) Για τις µετοχές ως προς τις οποίες τύγχαναν εφαρµογής οι εν λόγω περιορισµοί, σύµφωνα µε την παράγραφο 7 του άρθρου 9 του ν. 4051/2012 κατά το χρόνο
της ανάληψης των µετοχών από το Ταµείο
(β) Για τις µετοχές που έχουν αποκτηθεί στο πλαίσιο
κεφαλαιακής ενίσχυσης κατά το χρόνο ισχύος της παραγράφου 7 του άρθρου 9 του ν. 4051/2012, αλλά ως προς
τις οποίες οι εν λόγω περιορισµοί δεν ίσχυσαν λόγω της
µη επίτευξης του σύµφωνα µε τις ίδιες διατάξεις απαιτούµενου ποσοστού συµµετοχής του ιδιωτικού τοµέα. Οι
εν λόγω περιορισµοί στα δικαιώµατα ψήφου του Ταµείου
θα ισχύουν υπό την προϋπόθεση ότι η ιδιωτική συµµετοχή στην πρώτη µετά την έναρξη ισχύος του παρόντος
αύξηση µετοχικού κεφαλαίου που θα λάβει χώρα µετά τη
δηµοσίευση του παρόντος είναι τουλάχιστον ίση µε το
50%.
3. Στις περιπτώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 2, το Ταµείο ασκεί το δικαίωµα ψήφου στη Γενική Συνέλευση µόνο για τις αποφάσεις τροποποίησης του καταστατικού, περιλαµβανοµένης της αύξησης ή µείωσης
κεφαλαίου ή της παροχής σχετικής εξουσιοδότησης στο
διοικητικό συµβούλιο, συγχώνευσης, διάσπασης, µετατροπής, αναβίωσης, παράτασης της διάρκειας ή διάλυσης της εταιρίας µεταβίβασης στοιχείων του ενεργητικού, περιλαµβανοµένης της πώλησης θυγατρικών, ή για
όποιο άλλο θέµα απαιτείται αυξηµένη πλειοψηφία κατά
τα προβλεπόµενα στο ν. 2190/1920 περί ανωνύµων εταιρειών. Για τους σκοπούς υπολογισµού της απαρτίας και
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της πλειοψηφίας στη Γενική Συνέλευση, οι µετοχές του
παρόντος άρθρου δεν λαµβάνονται υπόψη κατά τη λήψη
αποφάσεων για θέµατα άλλα από αυτά που αναφέρονται
στα προηγούµενα εδάφια της παραγράφου αυτής.
4. Το Ταµείο ασκεί πλήρως τα δικαιώµατα ψήφου που
αντιστοιχούν στις µετοχές της παραγράφου 2, χωρίς
τους περιορισµούς της παραγράφου 3 εάν διαπιστωθεί,
µε απόφαση του Γενικού Συµβουλίου του Ταµείου, ότι
παραβιάζονται ουσιώδεις υποχρεώσεις του πιστωτικού ιδρύµατος οι οποίες προβλέπονται στο σχέδιο αναδιάρθρωσης ή προάγουν την υλοποίηση αυτού ή περιγράφονται στη «συµφωνία πλαίσιο» του άρθρου 2.
5. Κάθε διάθεση µετοχών από το Ταµείο προς επενδυτές του ιδιωτικού τοµέα που λαµβάνει χώρα κατά τις διατάξεις του άρθρου 8 ή στο πλαίσιο της εξάσκησης των
δικαιωµάτων που ενσωµατώνονται στους τίτλους της
παρ. 6 του άρθρου 8 θα λογίζεται ότι επιφέρει µείωση
στη συµµετοχή του Ταµείου όσον αφορά τις µετοχές για
τις οποίες το Ταµείο ασκεί περιορισµένα δικαιώµατα ψήφου.
6. Για όσο χρόνο το Ταµείο ασκεί τα δικαιώµατα ψήφου µε τους περιορισµούς του παρόντος άρθρου, πέραν
των γνωστοποιήσεων του ν. 3556/2007 (Α΄91):
α) το Ταµείο γνωστοποιεί στον Εκδότη και στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς οποιαδήποτε µεταβολή στον αριθµό των δικαιωµάτων ψήφου που κατέχει στα πιστωτικά ιδρύµατα στα οποία έχει χορηγήσει κεφαλαιακή ενίσχυση σύµφωνα µε τον παρόντα νόµο στο τέλος κάθε ηµερολογιακού µήνα κατά την διάρκεια του οποίου απέκτησε ή διέθεσε µετοχές, καθώς και το συνολικό αριθµό
δικαιωµάτων ψήφου που κατέχει. Ο Εκδότης δηµοσιοποιεί τις πληροφορίες του προηγούµενου εδαφίου άµεσα και, σε κάθε περίπτωση, το αργότερο εντός δύο ηµερών διαπραγµάτευσης από την ηµεροµηνία της παραπάνω παραλαβής σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 21
ν. 3556/2007.
β) οι διατάξεις των άρθρων 9 παρ. 6, 10 και 11 του
ν. 3556/2007 (Α΄ 91) δεν τυγχάνουν εφαρµογής στο Ταµείο και
γ) πρόσωπα που αποκτούν ή διαθέτουν σηµαντικές
συµµετοχές ή ποσοστά δικαιωµάτων ψήφου που αφορούν σε πιστωτικά ιδρύµατα, στα οποία έχει χορηγηθεί
κεφαλαιακή ενίσχυση από το Ταµείο, οφείλουν να γνωστοποιούν κατά τις διατάξεις του ν. 3556/2007 και των
κατά εξουσιοδότηση αυτού αποφάσεων τις µεταβολές επί των δικαιωµάτων ψήφου που κατέχουν µε βάση το συνολικό αριθµό δικαιωµάτων ψήφου, πλην αυτών του Ταµείου, όπως αυτές γνωστοποιούνται από το Ταµείο σύµφωνα µε την προηγούµενη περίπτωση α. Η γνωστοποίηση αυτή αφορά µόνο σε µεταβολές σε δικαιώµατα ψήφου επί µετοχών και όχι επί τίτλων παραστατικών δικαιωµάτων κτήσης µετοχών.
Σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων της παρούσας παραγράφου επιβάλλονται κυρώσεις σύµφωνα µε
τις διατάξεις του άρθρου 26 του ν. 3556/2007.
A6. Το άρθρο 8 του νόµου 3864/2010 αντικαθίσταται
ως εξής:
«Άρθρο 8
Διάθεση ιδίας συµµετοχής
1. Με απόφαση του Ταµείου καθορίζεται ο τρόπος και
η διαδικασία διάθεσης του συνόλου ή µέρους των µετοχών πιστωτικού ιδρύµατος που κατέχει το Ταµείο, λαµ-

βάνοντας υπόψη τα οριζόµενα στις παρ. 3 και 4 το αργότερο εντός πενταετίας από τη συµµετοχή του στην αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου του πιστωτικού ιδρύµατος. Η διάθεση µπορεί να γίνεται τµηµατικά ή άπαξ, κατά
την κρίση του Ταµείου, υπό την προϋπόθεση ότι οι µετοχές διατίθενται εντός των χρονικών ορίων του πρώτου εδαφίου και σε συµµόρφωση µε τους κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις. Η διάθεση των µετοχών εντός των
χρονικών ορίων του πρώτου εδαφίου, δε δύναται να γίνει προς επιχείρηση η οποία ανήκει άµεσα ή έµµεσα στο
κράτος σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών κατόπιν εισηγήσεως του
Ταµείου, µπορούν να παραταθούν οι προθεσµίες που
προβλέπονται στην παρούσα παράγραφο.
Προκειµένου να λάβει την ανωτέρω απόφαση το Γενικό Συµβούλιο του Ταµείου λαµβάνει έκθεση από ένα ανεξάρτητο χρηµατοοικονοµικό σύµβουλο, ο οποίος διαθέτει διεθνώς αναγνωρισµένο κύρος και πείρα σε αντίστοιχα θέµατα Η έκθεση συνοδεύεται από αναλυτικό
χρονοδιάγραµµα διάθεσης των µετοχών. Στην έκθεση αιτιολογούνται επαρκώς οι προϋποθέσεις και ο τρόπος
διάθεσης των µετοχών καθώς και οι απαραίτητες ενέργειες για την ολοκλήρωση της διαδικασίας και την τήρηση του χρονοδιαγράµµατος.
Η διάθεση πραγµατοποιείται µε τρόπο που να συνάδει
µε τους σκοπούς του Ταµείου, όπως αυτοί ορίζονται στο
άρθρο 2.
2. Υπό την επιφύλαξη των διατάξεων του ν. 3401/
2005, η διάθεση δύναται να πραγµατοποιείται µε πώληση µετοχών του πιστωτικού ιδρύµατος στο κοινό ή σε
συγκεκριµένο(ους) επενδυτή(ες) ή οµάδα επενδυτών i)
µέσω ανοιχτού διαγωνισµού ή µέσω πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος σε επιλεγµένους επενδυτές, ii) µε
χρηµατιστηριακές εντολές, iii) µε δηµόσια προσφορά µετοχών µε αντάλλαγµα µετρητών ή µε ανταλλαγή άλλων
κινητών αξιών και iv) µε τη διαδικασία βιβλίου προσφορών (book building),
3. Το Ταµείο δύναται να µειώνει την συµµετοχή του
στα πιστωτικά ιδρύµατα µέσω αύξησης του µετοχικού
κεφαλαίου των πιστωτικών ιδρυµάτων, δια της παραίτησης από την άσκηση ή δια της διάθεσης των δικαιωµάτων προτίµησης που του αναλογούν,
4. Η τιµή διάθεσης των µετοχών από το Ταµείο στις
περιπτώσεις της παραγράφου 2 και η ελάχιστη τιµή κάλυψης των µετοχών από τους ιδιώτες επενδυτές στις
περιπτώσεις της παραγράφου 3 ορίζονται από το Γενικό
Συµβούλιο του Ταµείου, σύµφωνα µε τη διαδικασία της
παραγράφου 5 του άρθρου 7. Οι κατά το προηγούµενο εδάφιο οριζόµενες τιµές διάθεσης ή κάλυψης, δύνανται
να είναι χαµηλότερες της τιµής κτήσης των µετοχών από το Ταµείο ή της τρέχουσας χρηµατιστηριακής τιµής.
Οι διατάξεις της παρούσης παραγράφου και της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου εφαρµόζονται και στις
αυξήσεις µετοχικού κεφαλαίου που πραγµατοποιούνται
στο πλαίσιο του κ.ν. 2190/1920.
5. Σε περίπτωση που µετοχές του πιστωτικού ιδρύµατος αναλαµβάνονται από συγκεκριµένο επενδυτή ή από
οµάδα επενδυτών ή επέλθει µείωση της συµµετοχής του
Ταµείου κατά τα αναφερόµενα στην παρ. 3 υπέρ συγκεκριµένου επενδυτή ή οµάδας επενδυτών:
α) Το Ταµείο δύναται να προσκαλεί τους ενδιαφερόµενους επενδυτές να υποβάλουν προσφορές, καθορίζοντας στη σχετική πρόσκληση τη διαδικασία, τις προθεσµίες, το περιεχόµενο των προσφορών και τους λοιπούς
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όρους υποβολής αυτών, µεταξύ των οποίων και την παροχή από τους ενδιαφερόµενους επενδυτές, σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας κρίνεται αυτό σκόπιµο, απόδειξης ύπαρξης κεφαλαίων και εγγυητικών επιστολών.
β) Το Ταµείο δύναται να συνάπτει συµφωνία µετόχων,
εφόσον κρίνει αυτό σκόπιµο, στην οποία καθορίζονται οι
σχέσεις µεταξύ Ταµείου και του επενδυτή ή της οµάδας
επενδυτών, καθώς και να προβαίνει στις σχετικές τροποποιήσεις της «συµφωνίας-πλαίσιο» της παραγράφου 2
του άρθρου 2, που πιθανά έχει συνάψει µε το πιστωτικό
ίδρυµα. Στο πλαίσιο αυτό, δύναται να προβλέπεται η υποχρέωση των επενδυτών ή/και του Ταµείου να διατηρήσουν τη συµµετοχή τους για ορισµένο χρονικό διάστηµα.
γ) Το Ταµείο δύναται να παρέχει δικαιώµατα πρώτης
προσφοράς και δικαίωµα πρώτης άρνησης σε επενδυτές
που προσδιορίζονται σύµφωνα µε τα αναφερόµενα κατωτέρω υπό στοιχείο δ) κριτήρια.
δ) Για την επιλογή του επενδυτή ή της οµάδας επενδυτών λαµβάνονται υπόψη και συνεκτιµώνται κριτήρια αξιολόγησης, όπως ιδίως η εµπειρία του επενδυτή στο αντικείµενο της επιχείρησης και στην αναδιάρθρωση πιστωτικών ιδρυµάτων, η φερεγγυότητα, η δυνατότητα ολοκλήρωσης της συναλλαγής και το προσφερόµενο τίµηµα. Τα κριτήρια αξιολόγησης που εφαρµόζονται σε κάθε διαδικασία κοινοποιούνται στους υποψήφιους επενδυτές πριν την υποβολή δεσµευτικής προσφοράς εκ µέρους τους.
6. Με Πράξη του Υπουργικού Συµβουλίου καθορίζεται
η µεθοδολογία της υπό στοιχείο (iii) της παραγράφου 2
του παρόντος άρθρου ανταλλαγής παραστατικών τίτλων
δικαιωµάτων που έχουν εκδοθεί σύµφωνα µε το άρθρο 3
της ΠΥΣ 38/2012 και της. προσαρµογής των όρων και
προϋποθέσεών τους, σε περίπτωση αύξησης της ονοµαστικής αξίας της µετοχής µε µείωση του συνολικού αριθµού των παλαιών µετοχών (reverse split), διάσπασης των
παλαιών µετοχών µε αναλογία που θα αποφασισθεί από
το πιστωτικό ίδρυµα, και προσαρµογής της ονοµαστικής
αξίας της νέας µετοχής (split), καθώς και αύξησης του
µετοχικού κεφαλαίου χωρίς κατάργηση του δικαιώµατος
προτίµησης των παλαιών µετόχων.. Στην περίπτωση αύξησης του µετοχικού κεφαλαίου χωρίς κατάργηση του
δικαιώµατος προτίµησης η προσαρµογή µπορεί να γίνει
µόνο στην τιµή εξάσκησης των δικαιωµάτων που ενσωµατώνονται στους παραστατικούς τίτλους. Η προσαρµογή µπορεί να γίνει µέχρι του ποσού που αναλογεί στα έσοδα του Ταµείου από την πώληση των δικαιωµάτων
προτίµησης και πραγµατοποιείται µετά την πώληση . Η
ως άνω απόφαση του Υπουργικού Συµβουλίου καθορίζει
και κάθε άλλη λεπτοµέρεια για την εφαρµογή της παρούσας παραγράφου
A7. 1. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 4 του ν. 3864/2010 αντικαθίσταται η λέξη «επτά
(7)» από τη λέξη «εννέα (9) και στο δεύτερο εδάφιο αντικαθίσταται η λέξη «πέντε (5) από τη λέξη «επτά (7)».
2. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 4
του ν. 3864/2010 οι λέξεις « παρ.2» αντικαθίστανται µε
τις λέξεις «παρ.6».
3. Στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου
4 του ν. 3864/2010 µετά τη λέξη « µέλους» προστίθενται
οι λέξεις « σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου
4».
4. Στην παράγραφο 6 του άρθρου 4 του ν. 3864/2010

προστίθεται περίπτωση ε΄ ως εξής:
«ε. έχουν διατελέσει υπάλληλοι ή σύµβουλοι πιστωτικών ιδρυµάτων εποπτευοµένων από την Τράπεζα της
Ελλάδος ή κατέχουν µετοχικό κεφάλαιο ή διαθέτουν
χρηµατοοικονοµική συµµετοχή που συνδέεται άµεσα ή
έµµεσα µε το µετοχικό κεφάλαιο τέτοιου ιδρύµατος αξίας εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ ή ανώτερης κατά τα
τελευταία τρία (3) έτη πριν την τοποθέτησή τους.».
5. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 7 του άρθρου 4
του ν. 3864/2010 αντικαθίσταται ως εξής:
«7. Οι ιδιότητες του Βουλευτή, µέλους της Κυβερνήσεως, στελέχους Υπουργείου ή άλλης δηµόσιας αρχής,
στελέχους, υπαλλήλου ή συµβούλου χρηµατοπιστωτικού ιδρύµατος, το οποίο τελεί υπό την εποπτεία της Τράπεζας της Ελλάδος ή προσώπου που κατέχει µετοχές
τέτοιου χρηµατοπιστωτικού ιδρύµατος αξίας εκατό χιλιάδων (100.000) ή άνω ή διαθέτει χρηµατοοικονοµική
συµµετοχή που συνδέεται άµεσα ή έµµεσα µε το µετοχικό κεφάλαιο του ως άνω ιδρύµατος για ισόποσο ποσό εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ ή άνω, είναι ασυµβίβαστες µε εκείνην του µέλους του Γενικού Συµβουλίου ή
της Εκτελεστικής Επιτροπής.»
6. Η παράγραφος 9 του άρθρου 4 του ν. 3864/2010 αντικαθίσταται ως εξής:
«9. Το Γενικό Συµβούλιο αποφασίζει µε δική του πρωτοβουλία ή κατόπιν εισήγησης της Εκτελεστικής Επιτροπής για τα θέµατα που προβλέπονται παρακάτω και είναι
αρµόδιο για τον έλεγχο της ορθής λειτουργίας και της
εκπλήρωσης του σκοπού του Ταµείου. Ειδικότερα, το Γενικό Συµβούλιο:
α. ενηµερώνεται από την Εκτελεστική Επιτροπή για τη
δράση της και ελέγχει τη συµµόρφωση αυτής στις διατάξεις του παρόντος νόµου και ιδίως στις αρχές που κατοχυρώνονται στο άρθρο 2,
β. αποφασίζει για τα θέµατα σχετικά µε την παροχή
κεφαλαιακής ενίσχυσης, την άσκηση των δικαιωµάτων
ψήφου και τη διάθεση της συµµετοχής του Ταµείου κατά
τα άρθρα 6, 7, 7α και 8.
γ. εγκρίνει την πολιτική, τις καταστατικές διατάξεις και
τους εσωτερικούς κανόνες που εφαρµόζονται προκειµένου για τη διοίκηση και τις πράξεις του Ταµείου, συµπεριλαµβανοµένου και του Κώδικα Δεοντολογίας των µελών του Γενικού Συµβουλίου και της Εκτελεστικής Επιτροπής,
δ. εγκρίνει το διορισµό των ανώτατων στελεχών του
Ταµείου, συµπεριλαµβανοµένων, µεταξύ άλλων, του Διευθυντή Εσωτερικής Επιθεώρησης, του Διευθυντή Διαχείρισης Κινδύνων, του Διευθυντή Διαχείρισης Επενδύσεων, του Διευθυντή Οικονοµικών Υπηρεσιών και του Διευθυντή Νοµικής Υπηρεσίας,
ε. εγκρίνει τους γενικούς όρους και προϋποθέσεις απασχόλησης του προσωπικού του Ταµείου, συµπεριλαµβανοµένης της πολιτικής αµοιβών, κατά παρέκκλιση της
ισχύουσας νοµοθεσίας,
στ. εγκρίνει τον ετήσιο προϋπολογισµό του Ταµείου,
ζ. εγκρίνει την ετήσια έκθεση και άλλες επίσηµες εκθέσεις και τις λογιστικές καταστάσεις του Ταµείου,
η. εγκρίνει το διορισµό εξωτερικών ελεγκτών του Ταµείου,
θ. εγκρίνει τη σύσταση ενός ή περισσοτέρων συµβουλευτικών οργάνων, καθορίζει τους όρους και προϋποθέσεις διορισµού των µελών τους και καθορίζει τους όρους
αναφοράς των εν λόγω οργάνων,
ι. συγκροτεί µία ή περισσότερες επιτροπές αποτελού-
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µενες από µέλη του Γενικού Συµβουλίου και/ή άλλα πρόσωπα και καθορίζει τις αρµοδιότητές τους,
κ. εγκρίνει τον Εσωτερικό Κανονισµό Λειτουργίας του
Γενικού Συµβουλίου και τον Κανονισµό Προµηθειών αγαθών και υπηρεσιών, για κάθε σύµβαση µη εµπίπτουσα
στις διατάξεις του π.δ. 60/2007.
κα. λαµβάνει οποιαδήποτε άλλη απόφαση και ασκεί οποιαδήποτε άλλη εξουσία ή αρµοδιότητα που προβλέπεται από τον παρόντα νόµο ή την κείµενη νοµοθεσία ότι
ασκείται από το Γενικό Συµβούλιο.»
7. Η παράγραφος 10 του άρθρου 4 του ν. 3864/2010 αντικαθίσταται ως εξής: «10. Η Εκτελεστική Επιτροπή είναι αρµόδια για την προπαρασκευή του έργου του Ταµείου, την εφαρµογή των αποφάσεων των αρµόδιων οργάνων και την εκτέλεση των πράξεων που απαιτούνται για
τη διοίκηση και λειτουργία καθώς και την εκπλήρωση του
σκοπού του Ταµείου. Ειδικότερα, η Εκτελεστική Επιτροπή έχει ενδεικτικά τις ακόλουθες εξουσίες και αρµοδιότητες.
α. εισηγείται στο Γενικό Συµβούλιο για τα θέµατα της
προηγούµενης παραγράφου
β. εκτελεί τις αποφάσεις του Γενικού Συµβουλίου που
λαµβάνονται µε ή χωρίς εισήγηση της Εκτελεστικής Επιτροπής
γ. µε την επιφύλαξη της παραγράφου 5, προβαίνει σε
όλες τις πρόσφορες ή απαιτούµενες ενέργειες για τη διοίκηση του Ταµείου, την εκτέλεση των πράξεών του, συµπεριλαµβανοµένων των δυνάµει του άρθρου 2 εξουσιών και αρµοδιοτήτων του, την ανάθεση συµβάσεων για
την προµήθεια αγαθών και υπηρεσιών, την ανάληψη συµβατικών υποχρεώσεων επ΄ ονόµατι του Ταµείου, το διορισµό των µελών του προσωπικού και των συµβούλων
του Ταµείου και γενικότερα την εκπροσώπησή του,
δ. αναθέτει οποιαδήποτε εκ των εξουσιών ή αρµοδιοτήτων της σε οποιοδήποτε από τα µέλη της ή σε στελέχη του Ταµείου, σύµφωνα µε τους γενικότερους όρους
και προϋποθέσεις που έχουν εγκριθεί από το Γενικό Συµβούλιο, λαµβάνοντας υπόψη θέµατα σύγκρουσης συµφερόντων και υπό την προϋπόθεση ότι ο Διευθύνων Σύµβουλος ασκεί πρωτίστως τις εξουσίες του σύµφωνα µε
τα οριζόµενα στην παράγραφο 11.
ε. ασκεί κάθε άλλη εξουσία και αρµοδιότητα που προβλέπεται στον παρόντα νόµο ή την κείµενη νοµοθεσία.
στ. εκπροσωπεί δικαστικά και εξώδικα το Ταµείο,
ζ. ασκεί οποιαδήποτε άλλη αρµοδιότητα που δεν απονέµεται ρητά στο Γενικό Συµβούλιο.
Όλες οι εξουσίες, δυνάµει του παρόντος ή οποιουδήποτε άλλου νόµου, οι οποίες έχουν ανατεθεί στο Ταµείο,
θεωρούνται ότι έχουν ανατεθεί στην Εκτελεστική Επιτροπή, εκτός αν προορίζονται ρητά για το Γενικό Συµβούλιο.»
8. Η παράγραφος 13 του άρθρου 4 του ν. 3864/2010 αντικαθίσταται ως εξής:
«13. Το Γενικό Συµβούλιο συνέρχεται όσο συχνά απαιτούν οι εργασίες του Ταµείου, σε κάθε δε περίπτωση δέκα (10) φορές κατ’ ηµερολογιακό έτος. Οι συνεδριάσεις
του Γενικού Συµβουλίου συγκαλούνται από τον Πρόεδρο, ο οποίος και προεδρεύει σε αυτές. Σε περίπτωση απουσίας του Προέδρου, οι συνεδριάσεις συγκαλούνται
από ένα από τα άλλα µέλη του Γενικού Συµβουλίου, εκτός του εκπροσώπου του Υπουργείου Οικονοµικών και
εκτός του προσώπου που ορίζεται από την Τράπεζα της
Ελλάδος. Το µέλος αυτό το οποίο και προεδρεύει στη
συνεδρίαση, επιλέγεται σύµφωνα µε όσα ορίζονται στον

Εσωτερικό Κανονισµό Λειτουργίας του Γενικού Συµβουλίου σχετικά µε τη διαδικασία αναπλήρωσης του Προέδρου.
Οι συνεδριάσεις του Γενικού Συµβουλίου συγκαλούνται µε κοινοποίηση της ώρας, του τόπου και της ηµερήσιας διάταξης της συνεδρίασης σε όλα τα µέλη και τους
Παρατηρητές του Γενικού Συµβουλίου, τουλάχιστον
τρεις (3) εργάσιµες ηµέρες πριν από την ηµεροµηνία για
την οποία έχει οριστεί η συνεδρίαση, εκτός από περίπτωση επείγουσας ανάγκης ή έπειτα από συναίνεση όλων των µελών, οπότε στην περίπτωση αυτή η συνεδρίαση µπορεί να συγκληθεί σε πιο σύντοµο χρονικό διάστηµα όπως ορίζεται στον Εσωτερικό Κανονισµό Λειτουργίας του Γενικού Συµβουλίου. Συνεδριάσεις µπορούν τέλος να συγκληθούν και κατόπιν αιτήµατος πέντε (5) µελών του Συµβουλίου προς τον Πρόεδρο αυτού.»
9. Στο τέταρτο εδάφιο της παραγράφου 14 του άρθρου
4 του ν. 3864/2010 διαγράφονται οι λέξεις «του Γενικού
Συµβουλίου» και προστίθενται οι λέξεις « της Εκτελεστικής Επιτροπής» και µετά τη λέξη « Λειτουργίας» προστίθενται οι λέξεις «της Εκτελεστικής Επιτροπής»
10. Μετά το τέταρτο εδάφιο της παραγράφου 14 του
άρθρου 4 του ν. 3864/2010 προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Η ίδια ηµερήσια διάταξη κοινοποιείται και στα µέλη του
Γενικού Συµβουλίου.»
11. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 16 του άρθρου
4 του ν. 3864/2010 αντικαθίσταται ως εξής:
«16. Το Γενικό Συµβούλιο τελεί σε απαρτία όταν είναι
παρόντα τουλάχιστον πέντε (5) µέλη του. Η Εκτελεστική
Επιτροπή τελεί σε απαρτία όταν είναι παρόντα τουλάχιστον δύο (2) µέλη της, ένας εκ των οποίων είναι ο Διευθύνων Σύµβουλος ή, σε περίπτωση απουσίας του, το µέλος που τον αντικαθιστά.»
12. Στην παράγραφο 18 του άρθρου 4 του ν. 3864/2010
µετά τις λέξεις «Εκτελεστικής Επιτροπής» προστίθενται
οι λέξεις «και του Γενικού Συµβουλίου»
13. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 5 του ν. 3864/2010
µετά τη λέξη «προσόντων» προστίθενται οι λέξεις « , µε
την επιφύλαξη των διατάξεων της περίπτωσης δ της παραγράφου 9 του άρθρου 4.»
14. Στον τρίτο στίχο της περίπτωση γ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 10 του ν. 3864/2010 οι λέξεις « το Διοικητικό Συµβούλιο» αντικαθίστανται από τις λέξεις ««
την Εκτελεστική Επιτροπή» και οι λέξεις «το οποίο». αντικαθίστανται από τις λέξεις « η οποία», και στη συνέχεια στην περίπτωση β΄ της ίδιας παραγράφου προστίθεται υποπερίπτωση iii΄ ως εξής: «iii) που αφορά εταιρικές πράξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 7α και η οποία απόφαση δύναται να επηρεάσει σηµαντικά τη συµµετοχή του Ταµείου στο µετοχικό κεφάλαιο του πιστωτικού ιδρύµατος.»
15. Στην παράγραφο 6 του άρθρου 10 του ν. 3864/2010
µετά τη λέξη «Ταµείο» προστίθενται οι λέξεις « για όσο
διάστηµα συµµετέχει στο πιστωτικό ίδρυµα»
16. Η παράγραφος 2 του άρθρου 13 του ν. 3864/2010
αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Εντός ενός (1) µηνός από τη δηµοσίευση των ετήσιων και των τριµηνιαίων ενδιάµεσων οικονοµικών καταστάσεων των πιστωτικών ιδρυµάτων, στο µετοχικό κεφάλαιο των οποίων συµµετέχει το Ταµείο ή τα οποία χρηµατοδοτεί σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος νόµου και του ν. 3601/2007, το Ταµείο εγκρίνει αντίστοιχα
τις ετήσιες και τις τριµηνιαίες οικονοµικές καταστάσεις
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του, που έχουν συνταχθεί σύµφωνα µε τα Διεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς. Οι ετήσιες και τριµηνιαίες ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις του Ταµείου
αναρτώνται στην ιστοσελίδα του. Αντίγραφο των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων, µε την έκθεση του ελεγκτή της επόµενης παραγράφου, καθώς και την έκθεση
πεπραγµένων του Γενικού Συµβουλίου και της Εκτελεστικής Επιτροπής και τις εκθέσεις του Προέδρου και του
Διευθύνοντος Συµβούλου αναφορικά µε τη διαχείριση
του Ταµείου, αποστέλλεται στη Βουλή των Ελλήνων, τον
Υπουργό Οικονοµικών, τον Διοικητή της Τράπεζας της
Ελλάδος, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και το Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο. Η ισχύς της παρούσας παραγράφου ως προς τις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις αρχίζει την 30η Μαρτίου 2012
και ως προς τις τριµηνιαίες ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις αρχίζει την 30η Μαρτίου 2014.».
17. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου
13 του ν. 3864/2010 µετά τη λέξη «έλεγχος» προστίθενται οι λέξεις « της ετήσιας οικονοµικής διαχείρισης».
18. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 14 του ν. 3864/2010
διαγράφονται οι λέξεις «του άρθρου 16β» και προστίθενται οι λέξεις «των άρθρων 4 παράγραφος 2 περίπτωση
ε΄ ».
19. Στην παράγραφο 4 του άρθρου 16 Α του ν. 3864/
2010 µετά τις λέξεις «του Ταµείου» προστίθενται οι λέξεις «, χωρίς να θίγεται µε κανέναν τρόπο η αυτονοµία
του Ταµείου.».
20. Στο άρθρο 16 Α του ν. 3864/2010 προστίθεται, από
τότε που ίσχυσε ο ν. 4111/2013, παράγραφος 5 ως εξής:
«5. Οι διατάξεις των παραγράφων 4, 5 και 6 του άρθρου 2 του ν. 4111/2013 (Α΄ 18) δεν εφαρµόζονται για
το Ταµείο.»
21. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 16Β του ν.
3864/2010 διαγράφονται οι λέξεις « ή φαίνεται ότι επηρεάζουν» και µετά τη λέξη «προσώπων» προστίθενται οι
λέξεις «εφόσον γνωρίζουν ότι υπάρχουν τέτοια πλεονεκτήµατα».
22. Οι παράγραφοι 3 και 4 του άρθρου 16Γ ν.
3864/2010 αντικαθίστανται ως εξής:
«3. Κατά τους επόµενους έξι µήνες από την αποχώρησή τους ή την καθ΄οιονδήποτε λόγο λήξη της θητείας
τους, τα µέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής και του Γενικού Συµβουλίου του Ταµείου: (α) δεν µπορούν να απασχοληθούν σε πιστωτικά ιδρύµατα που τελούν υπό την
εποπτεία της Τράπεζας της Ελλάδος ή σε νοµικά πρόσωπα που ανήκουν στον ίδιο όµιλο µε τα συγκεκριµένα πιστωτικά ιδρύµατα και (β) υποχρεούνται να µην συµµετέχουν και να µην παρέχουν υπηρεσίες είτε ατοµικά είτε
µέσω παρένθετου προσώπου σε οποιοδήποτε φυσικό ή
νοµικό πρόσωπο που έχει συναλλαγεί µε το Ταµείο µε αντικείµενο που εµπίπτει στο βασικό σκοπό και τις λειτουργίες του Ταµείου όταν το ποσό που έχουν λάβει τα
ανωτέρω φυσικά ή νοµικά πρόσωπα από το Ταµείο κατά
τους τελευταίους είκοσι τέσσερις (24) µήνες πριν τη λήξη της θητείας ή την αποχώρησή τους από το Ταµείο δεν
ξεπερνά το ποσό των εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ. Οι
απαγορεύσεις των περιπτώσεων α΄ και β΄ της προηγούµενης παραγράφου ισχύουν και για το Προσωπικό του
Ταµείου για χρονικό διάστηµα τριών (3) µηνών από το
την ηµέρα λήξης των συµβάσεών τους.
4. Οι αποφάσεις του Γενικού Συµβουλίου και της Εκτελεστικής Επιτροπής, εφόσον λαµβάνονται σύµφωνα µε
τον παρόντα νόµο, θεωρούνται σύµφωνες µε το σκοπό

του Ταµείου και το δηµόσιο συµφέρον, επωφελείς και
συµφέρουσες για το Ταµείο και το Ελληνικό Δηµόσιο και
υπηρετούσες τη χρηστή διαχείριση της περιουσίας του
Ταµείου, όσον αφορά την αστική ευθύνη των µελών του
Γενικού Συµβουλίου, της Εκτελεστικής Επιτροπής καθώς
και του προσωπικού του Ταµείου, έναντι τρίτων και έναντι του Ελληνικού Δηµοσίου. Η διάταξη αυτή δεν απαλλάσσει τους ανωτέρω από τυχόν ευθύνη τους έναντι του
Ταµείου. Εφόσον το Γενικό Συµβούλιο έχει σχηµατίσει ισχυρή άποψη, ότι οποιοδήποτε µέλος του Γενικού Συµβουλίου ή της Εκτελεστικής Επιτροπής έχει εκτελέσει
καλόπιστα τα καθήκοντά του στο πλαίσιο του σκοπού
του Ταµείου, τότε το Ταµείο µπορεί να καλύψει τη χρηµατική δαπάνη για οποιεσδήποτε νοµικές ενέργειες και
δικαστικά έξοδα, στα οποία υποχρεώθηκε το µέλος αυτό
λόγω νοµικών ενεργειών εναντίον του, και να του καταβάλει τα σχετικά ποσά. Στην περίπτωση που δυνάµει οριστικής απόφασης, το µέλος αυτό καταδικασθεί από αστικό ή ποινικό δικαστήριο κάθε βαθµού , τότε το Ταµείο αναζητεί και λαµβάνει από το µέλος αυτό τις χρηµατικές
καταβολές της προηγούµενης παραγράφου.»
23. Στο άρθρο 16Γ του ν. 3864/2010 προστίθενται παράγραφοι 8 και 9 ως εξής:
«8. Η υποχρέωση υποβολής δηµόσιας πρότασης της
παραγράφου 1 του άρθρου 7 του ν. 3461/2006 δεν ισχύει
σε περίπτωση άµεσης ή έµµεσης απόκτησης από το Ταµείο δικαιωµάτων ψήφου, συνεπεία της κεφαλαιακής ενίσχυσης που παρέχεται σύµφωνα µε τον παρόντα νόµο,
µέσω της συµµετοχής του Ταµείου σε αύξηση µετοχικού
κεφαλαίου πιστωτικού ιδρύµατος ή της µετατροπής των
υπό αίρεση µετατρέψιµων οµολογιών ή της άρσης των
περιορισµών του Ταµείου στην άσκηση των δικαιωµάτων
ψήφου του άρθρου 7α.
9. Οι µετοχές του Ταµείου δε δύναται να αποτελέσουν
αντικείµενο δηµόσιας πρότασης αλλά λαµβάνονται υπόψη για τον υπολογισµό των ορίων της παραγράφου 1
του άρθρου 7 του ν. 3461/2006.».
Α8.1. Μέχρι την πλήρωση των δύο επιπλέον µελών
του Γενικού Συµβουλίου, σύµφωνα µε το άρθρο 4 παρ.1,
όπως αυτό τροποποιείται, το Ταµείο Διοικείται από το υφιστάµενο Γενικό Συµβούλιο και για το διάστηµα αυτό το
Γενικό Συµβούλιο τελεί σε απαρτία όταν είναι παρόντα
τουλάχιστον τέσσερα (4) µέλη του.
2. Οι διατάξεις του εδαφίου (ε) της παραγράφου 6 και
οι διατάξεις της παραγράφου 7 του άρθρου 4 του
ν. 3864/2010, όπως αυτή τροποποιείται µε το παρόν, δεν
εφαρµόζονται για τα µέλη των οργάνων του Ταµείου κατά τη δηµοσίευση του παρόντος.
3. Καταργούνται οι διατάξεις των άρθρων 1 και 2 της
ΠΥΣ 38/2012 (A΄ 223).
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Β: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ
Στην παράγραφο 2 του άρθρου 2 του ν. 3965/2011, όπως τροποποιήθηκε µε την παρ. 2 του άρθρου 72 του ν.
4170/2013 (Α΄ 163), προστίθεται τρίτο εδάφιο ως εξής:
«Ο κλάδος εµπορικών δραστηριοτήτων του Ταµείου
Παρακαταθηκών και Δανείων, όπως αυτός ορίζεται στην
υπ΄ αριθµ. 2/23510/0094/30−03−2012 (Β΄ 1083Β)
Α.Υ.Ο. «Κανονισµός του Ταµείου Παρακαταθηκών και
Δανείων κατ΄ εφαρµογή του άρθρου 4 του ν. 3965/2011»
έως την οριστική αποµείωση του χαρτοφυλακίου του συνεχίζει τη δραστηριότητα του αποκλειστικά για τις υφι-
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στάµενες χρηµατοοικονοµικές δραστηριότητες όπως
αυτές περιγράφονται στον ως άνω Κανονισµό του Ταµείου Παρακαταθηκών και Δανείων, µε τους ήδη υφιστάµενους, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου, συναλλασσόµενους του Ταµείου, χωρίς δυνατότητα χορήγησης νέων δανείων προς αυτούς από αυτό τον κλάδο
ούτε αποδοχής οποιωνδήποτε νέων καταθέσεων, µε την
εξαίρεση της ανανέωσης των ήδη υφιστάµενων καταθέσεων.»
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Γ: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
1. α. Στο τέλος της παραγράφου 1του άρθρου 11 του
ν. 3833/2010, όπως ισχύει, προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Από το πεδίο εφαρµογής του πρώτου εδαφίου εξαιρείται η Τράπεζα της Ελλάδας.
β. Στο τέλος του άρθρου 3 του ν. 3812/2009, όπως ισχύει, προστίθεται περίπτωση ι΄ ως εξής:
«ι) Οι διατάξεις του άρθρου 13 παρ. 1 του ν. 2548/1997
( Α΄ 259).».
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΚΕΔΕ, ΚΩΔΙΚΑ ΦΠΑ
ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο τρίτο
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α : ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΚΕΔΕ
1. Στο τέλος του άρθρου 9 του Κώδικα Είσπραξης Δηµοσίων Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε. ν.δ. 356/1974, Α΄ 90) προστίθενται νέα εδάφια ως εξής:
«Αµελείται η κατάσχεση ακινήτων καθώς και η κατάσχεση κινητών στα χέρια του οφειλέτη, εφόσον το συνολικό ύψος του χρέους υπολείπεται των πεντακοσίων
(500) ευρώ. Κατασχέσεις που έχουν επιβληθεί µέχρι την
προηγούµενη ηµέρα ισχύος των διατάξεων αυτών, σε
βάρος οφειλετών, για συνολικές οφειλές µικρότερες του
ανωτέρω ποσού, αίρονται µετά από αίτηση τους.».
2. Στο τέλος του άρθρου 30α του Κ.Ε.Δ.Ε. προστίθενται νέα εδάφια ως εξής: «Δεν επιβάλλεται, µε την διαδικασία του παρόντος άρθρου, κατάσχεση για απαιτήσεις που υπολείπονται του συνολικού ποσού ύψους πενήντα (50) ευρώ, και, εφ΄ όσον επιβληθεί, δεν υποβάλλεται η δήλωση του άρθρου 32, τυχόν δε υφιστάµενο
ποσό δεν αποδίδεται. Σε περίπτωση κατά την οποία επιβλήθηκε κατάσχεση για συνολικό ποσό το οποίο υπερβαίνει αυτό του προηγούµενου εδαφίου και το προς απόδοση ποσό υπολείπεται των πενήντα 50 ευρώ, αυτό δεν
αποδίδεται εντός της προθεσµίας που ορίζεται στο παρόν άρθρο αλλά σε χρόνο κατά τον οποίο θα υπερβεί το
παραπάνω όριο.».
3. Τα δύο τελευταία εδάφια του άρθρου 31 του
Κ.Ε.Δ.Ε., όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, αντικαθίστανται ως εξής:
«Δεν χωρεί κατάσχεση µισθών, συντάξεων και ασφαλιστικών βοηθηµάτων, που καταβάλλονται περιοδικά, εφόσον το ποσό αυτών µηνιαίως είναι µικρότερο των χιλίων πεντακοσίων (1.500) ευρώ, στις περιπτώσεις δε
που υπερβαίνει το ποσό αυτό, επιτρέπεται η κατάσχεση
επί του 1/4 αυτών, το εναποµένον όµως ποσό δεν µπορεί
να είναι κατώτερο των χιλίων πεντακοσίων (1.500) ευρώ.
Κατασχέσεις που έχουν επιβληθεί, µέχρι την προηγού-

µενη ηµέρα ισχύος των διατάξεων αυτών, σε βάρος των
οφειλετών που υπάγονται στην ανωτέρω περίπτωση, περιορίζονται ή αίρονται µετά από αίτηση τους.».
4. Στο άρθρο 31 του Κ.Ε.Δ.Ε. προστίθεται παράγραφος 2 ως εξής:
«2. Καταθέσεις σε πιστωτικά ιδρύµατα σε ατοµικό ή
κοινό λογαριασµό είναι ακατάσχετες µέχρι του ποσού
των χιλίων πεντακοσίων (1.500) ευρώ για κάθε φυσικό
πρόσωπο και σε ένα µόνο πιστωτικό ίδρυµα. Για την εφαρµογή του προηγούµενου εδαφίου απαιτείται γνωστοποίηση από το φυσικό πρόσωπο ενός µοναδικού λογαριασµού, µε υποβολή ηλεκτρονικής δήλωσης στο πληροφοριακό σύστηµα της Φορολογικής Διοίκησης. Εφόσον υπάρχει λογαριασµός περιοδικής πίστωσης µισθών,
συντάξεων και ασφαλιστικών βοηθηµάτων, γνωστοποιείται, αποκλειστικά και µόνο, ο λογαριασµός αυτός. Με απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Δηµοσίων Εσόδων ορίζονται ο τρόπος υποβολής και πιστοποίησης του χρόνου
της παραλαβής και τα στοιχεία της υποβαλλόµενης δήλωσης, ο τρόπος ενηµέρωσης των πιστωτικών ιδρυµάτων από τη Φορολογική Διοίκηση για την υποβαλλόµενη
δήλωση και κάθε άλλη λεπτοµέρεια για την εφαρµογή
της παρούσας παραγράφου. Κάθε άλλη διάταξη, που
ρυθµίζει αντίθετα προς τις διατάξεις της παρούσας παραγράφου, δεν εφαρµόζεται στις κατασχέσεις που επιβάλλονται στα χέρια πιστωτικών ιδρυµάτων κατά τις διατάξεις του παρόντος νόµου.».
5. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 32 του ΚΕ.Δ.Ε., όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, µετά τις λέξεις «του
κατασχετηρίου» προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Ειδικά για κατασχέσεις απαιτήσεων στα χέρια πιστωτικών ιδρυµάτων η δήλωση του προηγούµενου εδαφίου
γίνεται εντός οκτώ εργασίµων ηµερών από την επίδοση
του κατασχετηρίου.».
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Β: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΚΩΔΙΚΑ ΦΠΑ
ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Β.1.: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ
ΚΩΔΙΚΑ ΦΠΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΓΡΟΤΕΣ
1. Στην περίπτωση α) της παραγράφου 1 του άρθρου
35 του Κώδικα ΦΠΑ, προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής:
«Ειδικά για την παράδοση του παραγγελέα προς τον
παραγγελιοδόχο, στην περίπτωση παραγγελιοδοχικών
πωλήσεων, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 5, παράγραφος 2, αγροτικών προϊόντων για λογαριασµό αγροτών φυσικών προσώπων, υπόχρεος για την καταβολή
του φόρου είναι ο παραγγελιοδόχος.»
2. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 38 του Κώδικα ΦΠΑ,
προστίθεται νέα περίπτωση γ), ως εξής:
«γ) Κατ΄ εξαίρεση της περίπτωσης α΄ ανωτέρω, οι αγρότες φυσικά πρόσωπα που δεν ασκούν άλλη δραστηριότητα για την οποία υποχρεούνται στην τήρηση βιβλίων και έκδοση στοιχείων σύµφωνα µε τη φορολογική
νοµοθεσία, υποβάλλουν µόνο εκκαθαριστική δήλωση
ΦΠΑ.»
3. Το άρθρο 41 του Κώδικα ΦΠΑ αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 41
Ειδικό καθεστώς αγροτών
1. Οι αγρότες, οι οποίοι κατά την προηγούµενη διαχειριστική περίοδο πραγµατοποίησαν ακαθάριστα έσοδα α-
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πό την πώληση αγροτικών προϊόντων παραγωγής τους
και την παροχή αγροτικών υπηρεσιών κατώτερα των δέκα πέντε χιλιάδων (15.000) ευρώ και δικαιούνταν να λάβουν δικαιώµατα ενιαίας ενίσχυσης κατώτερα των πέντε
χιλιάδων (5.000) ευρώ, υπάγονται στο ειδικό καθεστώς
του παρόντος άρθρου, µε την επιφύλαξη των παραγράφων 4 και 5 του παρόντος. Οι εν λόγω αγρότες δεν υποχρεούνται στην τήρηση βιβλίων και την έκδοση στοιχείων και δικαιούνται επιστροφής του φόρου του παρόντος
νόµου που επιβάρυνε τις αγορές αγαθών ή λήψεις υπηρεσιών, τις οποίες πραγµατοποίησαν για την άσκηση της
εκµετάλλευσής τους.
2. Η επιστροφή του φόρου ενεργείται από το Δηµόσιο
µε καταβολή στον αγρότη ποσού, το οποίο προκύπτει µε
την εφαρµογή κατ΄ αποκοπή συντελεστή έξι τοις εκατό
(6%), στην αξία των παραδιδόµενων αγροτικών προϊόντων και των παρεχόµενων αγροτικών υπηρεσιών του
Παραρτήµατος IV του παρόντος προς άλλους υποκείµενους στο φόρο, εκτός των αγροτών που υπάγονται στο
καθεστώς του παρόντος άρθρου. Για την πραγµατοποίηση της επιστροφής αυτής υποβάλλεται δήλωση – αίτηση
επιστροφής.
Ειδικά για πωλήσεις αγροτικών προϊόντων δικής τους
παραγωγής που πραγµατοποιούνται από αγρότες του
παρόντος άρθρου από δικό τους κατάστηµα ή από λαϊκές αγορές ή εξάγονται ή παραδίδονται σε άλλο κράτος
µέλος της Ε.Ε., η επιστροφή πραγµατοποιείται µε την εφαρµογή κατ΄ αποκοπή συντελεστή τρία τοις εκατό
(3%) στην αξία των εν λόγω πωλήσεων, όπως αυτή προκύπτει από το τηρούµενο βιβλίο, σύµφωνα µε τη φορολογική νοµοθεσία.
Για την παράδοση αγροτικών προϊόντων από την αγροτική εκµετάλλευση σε δραστηριότητα που περιγράφεται στο προηγούµενο εδάφιο εκδίδεται ειδικό στοιχείο που περιλαµβάνει το είδος, την ποσότητα, την ποιότητα και την κανονική αξία των παραδιδόµενων αγαθών,
όπως αυτή ορίζεται από τις διατάξεις της περίπτωσης γ΄
της παραγράφου 2 του άρθρου 19. Το ειδικό αυτό στοιχείο εκδίδεται και από αγρότες που εντάσσονται στο κανονικό καθεστώς, προκειµένου να προσδιορίζονται τα ακαθάριστα έσοδα της αγροτικής εκµετάλλευσης.
Για την εφαρµογή των διατάξεων της παραγράφου αυτής, ως αξία των παραδιδόµενων προϊόντων ή των παρεχοµένων υπηρεσιών, λαµβάνεται αυτή που προκύπτει από τα οικεία νόµιµα παραστατικά, µε την προϋπόθεση ότι η παραγωγή προϊόντων και η παροχή υπηρεσιών προέρχεται από εκµετάλλευση περιουσιακών στοιχείων που
είτε ανήκουν στον αγρότη κατά κυριότητα, είτε έχει το
δικαίωµα εκµετάλλευσης µε οποιαδήποτε έννοµη σχέση.
Σε περίπτωση παράδοσης αγροτικών προϊόντων από
τρίτους υποκείµενους στο φόρο, για λογαριασµό των
παραγωγών αγροτών, η παραπάνω αξία λαµβάνεται χωρίς φόρο και προµήθεια.
3. Οι διατάξεις των άρθρων 30, 31, 32, 36 και 38 δεν εφαρµόζονται για τους αγρότες που υπάγονται στο καθεστώς του άρθρου αυτού.
4. Οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 δεν εφαρµόζονται στους αγρότες που:
α) ασκούν τις αγροτικές εκµεταλλεύσεις και παρέχουν
τις αγροτικές υπηρεσίες που προβλέπουν οι διατάξεις
του άρθρου 42, µε τη µορφή εταιρείας οποιουδήποτε τύπου ή αγροτικών συνεταιρισµών,
β) πωλούν αγροτικά προϊόντα παραγωγής τους, ύστε-

ρα από επεξεργασία που µπορεί να προσδώσει σε αυτά
χαρακτήρα βιοµηχανικών ή βιοτεχνικών προϊόντων,
γ) ασκούν παράλληλα και άλλη οικονοµική δραστηριότητα, για την οποία έχουν υποχρέωση να τηρούν βιβλία
σύµφωνα µε τη φορολογική νοµοθεσία. Η διάταξη αυτή
δεν ισχύει για τους αγρότες που πωλούν προϊόντα δικής
τους παραγωγής από δικό τους κατάστηµα ή από λαϊκές
αγορές ή πραγµατοποιούν εξαγωγές ή παραδόσεις προς
άλλο κράτος µέλος της Ε.Ε. καθώς και για τους αγρότες
οι οποίοι εντάσσονται στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκµεταλλεύσεων, σύµφωνα µε το ν. 3874/2010 (Α΄
151) και ασχολούνται µε τη διαχείριση ανανεώσιµων πηγών ενέργειας έως 100 KW ή τη λειτουργία αγροτουριστικών µονάδων έως 10 δωµατίων.
5. Οι αγρότες της παραγράφου 4 εντάσσονται στο κανονικό καθεστώς του φόρου για τις δραστηριότητες αυτές, εφόσον για τις εν λόγω δραστηριότητες υποχρεούνται στην τήρηση βιβλίων και έκδοση στοιχείων σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία.
6. Οι αγρότες µπορούν να µετατάσσονται από το ειδικό καθεστώς του άρθρου αυτού στο κανονικό µε δήλωσή
τους που υποβάλλεται στην αρµόδια υπηρεσία της Φορολογικής Διοίκησης. Στην περίπτωση που η µετάταξη
πραγµατοποιείται από την έναρξη της διαχειριστικής περιόδου, η δήλωση υποβάλλεται εντός δέκα (10) ηµερών
από την έναρξη αυτής και δεν µπορεί να ανακληθεί πριν
από την πάροδο πενταετίας. Στην περίπτωση που η µετάταξη πραγµατοποιείται κατά την διάρκεια της διαχειριστικής περιόδου, ισχύει από την ηµεροµηνία κατά την οποία υποβάλλεται η δήλωση και δεν µπορεί να ανακληθεί
πριν από την πάροδο πενταετίας, η οποία αρχίζει από
την έναρξη της επόµενης από τη µετάταξη διαχειριστικής περιόδου.
Στην περίπτωση υποχρεωτικής ένταξης στο κανονικό
καθεστώς, λόγω µη πλήρωσης των κριτηρίων που αναφέρονται στην παράγραφο 1, ο αγρότης υποχρεούται
στην υποβολή δήλωσης µεταβολής εντός δέκα (10) ηµερών από την έναρξη της διαχειριστικής περιόδου. Ειδικά
για την πρώτη εφαρµογή , η εν λόγω δήλωση υποβάλλεται έως 15.4.2014 για τους υπόχρεους τήρησης διπλογραφικών βιβλίων και έως 20.5.2014 για τους υπόχρεους
τήρησης απλογραφικών βιβλίων.
Μετάταξη από το κανονικό καθεστώς απόδοσης του
φόρου στο ειδικό καθεστώς αγροτών µπορεί να πραγµατοποιηθεί µόνο από την έναρξη διαχειριστικής περιόδου
µε υποβολή δήλωσης στην αρµόδια υπηρεσία της Φορολογικής Διοίκησης εντός δέκα (10) ηµερών από την έναρξη αυτής.
7. Οι µετατασσόµενοι είναι υποχρεωµένοι να διενεργούν, µέσα σε προθεσµία δύο (2) µηνών από τη µετάταξη, απογραφή που να περιλαµβάνει:
α) τα αποθέµατα των αγροτικών προϊόντων, στα οποία
περιλαµβάνονται όσα έχουν συλλεχθεί, οι ηρτηµένοι
καρποί και οι καλλιέργειες που βρίσκονται σε εξέλιξη,
κατά συντελεστή του κατ΄ αποκοπή φόρου,
β) τα αποθέµατα των πρώτων υλών της αγροτικής παραγωγής, όπως σπόρων, λιπασµάτων, φυτοφαρµάκων,
ζωοτροφών και λοιπών συναφών, κατά συντελεστή φόρου,
γ) τα αγαθά επένδυσης, εφόσον είναι χρησιµοποιήσιµα για τους σκοπούς της επιχείρησης και δεν παρήλθε η
πενταετής περίοδος του διακανονισµού.
Τα αποθέµατα των πιο πάνω περιπτώσεων β΄ και γ΄ απογράφονται σε τιµές κόστους.
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8. Τα αποθέµατα των αγροτικών προϊόντων θεωρούνται:
α) ως αγορές του κανονικού καθεστώτος απόδοσης
του φόρου, σε τιµή πώλησης κατά το χρόνο της µετάταξης, µε δικαίωµα να εκπέσουν τον κατ΄ αποκοπή φόρο,
στην περίπτωση που γίνεται µετάταξη από το καθεστώς
των αγροτών στο κανονικό καθεστώς,
β) ως παράδοση αγαθών σε τιµή πώλησης, υποκείµενη
στο φόρο µε τον κατ΄ αποκοπή συντελεστή, στην περίπτωση που γίνεται µετάταξη από το κανονικό καθεστώς
απόδοσης του φόρου στο καθεστώς των αγροτών.
9. Σε περίπτωση µετάταξης από το ειδικό καθεστώς
των αγροτών στο κανονικό καθεστώς απόδοσης του φόρου, οι µετατασσόµενοι δικαιούνται να εκπέσουν το φόρο µε τον οποίο έχουν επιβαρυνθεί:
α) τα αποθέµατα των πρώτων υλών της αγροτικής παραγωγής,
β) τα αγαθά επένδυσης, κατά το µέρος του φόρου που
αναλογεί στα υπόλοιπα έτη της πενταετούς περιόδου
διακανονισµού.
10. Σε περίπτωση µετάταξης από το κανονικό καθεστώς απόδοσης του φόρου στο καθεστώς των αγροτών,
οι µετατασσόµενοι είναι υποχρεωµένοι να καταβάλλουν
το φόρο µε τον οποίο έχουν επιβαρυνθεί:
α) τα αποθέµατα των πρώτων υλών της αγροτικής παραγωγής,
β) τα αγαθά επένδυσης, κατά το µέρος τους που αναλογεί στα υπόλοιπα έτη του διακανονισµού της πενταετούς περιόδου.
11. Για τα απογραφόµενα αγαθά που προβλέπουν οι
διατάξεις της παραγράφου 7, υποβάλλεται, µέσα σε δύο
(2) µήνες, από τη µετάταξη, δήλωση που περιλαµβάνει
την αξία των αποθεµάτων και το φόρο που εκπίπτεται ή
καταβάλλεται, κατά περίπτωση, σύµφωνα µε τις διατάξεις των πιο πάνω παραγράφων 8, 9 και 10.
Ο φόρος αυτός καταβάλλεται ή εκπίπτεται, κατά περίπτωση, µε την πιο πάνω δήλωση για την οποία εφαρµόζονται ανάλογα οι διατάξεις του άρθρου 38.
Ειδικά για τους αγρότες που υπάγονται στο κανονικό
καθεστώς από 1.1.2014, η δήλωση αποθεµάτων υποβάλλεται έως τις 31.05.2014.
12.Οι αγρότες που αρχίζουν για πρώτη φορά τις εργασίες τους και επιθυµούν να υπαχθούν στο κανονικό καθεστώς υποβάλλουν δήλωση έναρξης, σύµφωνα µε τις
διατάξεις του ν. 4174/2013.
13. Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονοµικών µπορεί
να ορίζεται ότι η επιστροφή του φόρου ενεργείται από
τον αγοραστή των αγροτικών προϊόντων ή το λήπτη των
αγροτικών υπηρεσιών.
14. Με αποφάσεις του Γενικού Γραµµατέα Δηµοσίων
Εσόδων ορίζονται:
α) ο τρόπος και ο χρόνος υποβολής της δήλωσης – αίτησης επιστροφής, ο τύπος και το περιεχόµενο αυτής,
τα απαιτούµενα δικαιολογητικά καθώς και κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια για την εκκαθάριση και την απόδοση
του επιστρεπτέου φόρου,
β) ο τύπος και το περιεχόµενο του ειδικού στοιχείου
που προβλέπουν οι διατάξεις της παραγράφου 2,
γ) ο τύπος και το περιεχόµενο της δήλωσης µετάταξης
που προβλέπουν οι διατάξεις της παραγράφου 7 και της
δήλωσης αποθεµάτων που προβλέπουν οι διατάξεις της
παραγράφου 12, καθώς επίσης και τα συνυποβαλλόµενα
µε αυτές στοιχεία.
15. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών µπορούν

να ορίζονται οι αγροτικές συνεταιριστικές οργανώσεις
ως φορείς που µεσολαβούν στην υποβολή των αιτήσεων
επιστροφής και γενικά στη διαδικασία επιστροφής του
φόρου, καθώς και η αµοιβή τους για τις υπηρεσίες τους
αυτές. Με όµοιες αποφάσεις µπορεί να αναπροσαρµόζεται η ανωτέρω αµοιβή.»
ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Β.2.: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ
ΚΦΑΣ, ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΑΥΟ Π 2070/1987 ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
1. Στο τέλος της παραγράφου 7 του άρθρου 6 της περίπτωσης 1 της υποπαραγράφου Ε1 της παραγράφου Ε
του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α΄ 222) προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Εξαιρετικά για τις πωλήσεις αγροτικών προϊόντων από αντιπρόσωπο (παραγγελιοδόχο) για λογαριασµό παραγωγού φυσικού προσώπου (παραγγελέα), εκδίδεται
εκκαθάριση κατά εντολέα, το αργότερο µέχρι το τέλος
του φορολογικού έτους των συµβαλλοµένων. »
2. Καταργούνται οι διατάξεις της υπ΄ αριθ.
Π.2070/1820/ΠΟΛ.109/ 20.3.1987 απόφασης του Υπουργού Οικονοµικών (Β΄ 189/1987), η οποία κυρώθηκε µε
την παράγραφο 6 του άρθρου 48 του ν. 1731/1987 (Α΄
161).
3. α. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου
18 του ν. 4223/2013 µετά την λέξη «απόσβεση», προστίθενται οι λέξεις «στα έτη της συµβατικής περιόδου», µετά την λέξη «εφόσον» προστίθενται οι λέξεις «δεν έχει
ή» και στο τέλος του ίδιου εδαφίου προστίθενται οι λέξεις «ή εντός πενταετίας».
β. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου
18 του ν. 4223/2013 αντικαθίσταται ως εξής:
«Η διάταξη του προηγούµενου εδαφίου αφορά δαπάνες αποσβέσεων καθώς και τυχόν αναπόσβεστο υπόλοιπο που µεταφέρεται στα αποτελέσµατα κατά τις χρήσεις
των ετών 2011, 2012 και 2013 και καταλαµβάνει και ελεγχθείσες υποθέσεις οι οποίες δεν έχουν συζητηθεί ενώπιον διοικητικού δικαστηρίου.»
4. Στο τέλος του άρθρου 10 του ν. 2238/1994 (Α΄ 151)
προστίθεται παράγραφος 6 ως εξής:
«6. Οι δικηγορικές εταιρείες, που έχουν συσταθεί και
λειτουργούν νόµιµα στην Ελλάδα κατά τις διατάξεις του
άρθρου 12 του π.δ/τος 152/2000, ως παράρτηµα δικηγορικής εταιρείας, που είναι εγκατεστηµένη και λειτουργεί
νόµιµα σε κράτος µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για
εισοδήµατα που έχουν αποκτήσει ή αποκτούν στην Ελλάδα κατά τη διάρκεια ισχύος των διατάξεων του ν.
2238/1994, όπως εκάστοτε ισχύουν φορολογούνται όπως οι αντίστοιχες ελληνικές δικηγορικές εταιρείες.»
5. Μετά το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 13 του ν. 2963/2001 (Α΄ 268) προστίθεται εδάφιο
ως εξής:
«Με την επιφύλαξη της εφαρµογής των διατάξεων
του ν. 4172/2013, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, η
εισφορά του προηγούµενου εδαφίου, ως εισφορά ειδικού σκοπού, δεν υπολογίζεται ως φορολογητέο εισόδηµα.».
6. Οι διατάξεις των άρθρων 13 έως και 17 του ν. 3296/
2004 (Α΄ 253), όπως ισχύουν καταργούνται από την
1.1.2014.
7. α. Από 1.1.2013 και µετά το ειδικό επίδοµα τρίτεκνων και πολύτεκνων του άρθρου 40 του ν. 4141/2013
(Α΄81) δεν προσµετράται στο καθαρό ετήσιο, οικογενει-
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ακό εισόδηµα και απαλλάσσεται από τον φόρο εισοδήµατος.
β. Απαλλάσσονται από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης του άρθρου 29 του ν. 3986/2011, το ενιαίο επίδοµα
στήριξης τέκνων της υποπαραγράφου ΙΑ 2 της παραγράφου ΙΑ του ν. 4093/2012 και το ειδικό επίδοµα τριτέκνων
και πολυτέκνων του άρθρου 40 του ν. 4141/2013, από
την έναρξη χορήγησής τους.
8. Η ισχύς του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 3
του άρθρου 46 του ν. 2238/1994, όπως αυτό προστέθηκε
µε τις διατάξεις της παραγράφου 11 του άρθρου 4 του
ν. 4038/2012 (Α΄ 14) παρατείνεται και για τις ανείσπρακτες δεδουλευµένες αποδοχές της χρήσης του έτους
2013.
9. α. Στο τέταρτο εδάφιο της παραγράφου 16 του άρθρου 11 του ν. 4110/2013, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει µε την περίπτωση α΄ της παραγράφου 3 του άρθρου
18 του ν. 4223/2013 (Α΄ 287) οι λέξεις «του ν. 3627/
2008» αντικαθίστανται µε τις λέξεις «του ν. 3728/2008».
β. Η περίπτωση β΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 18
του ν. 4223/2013 (Α΄ 287) καταργείται από την ηµεροµηνία δηµοσίευσής της.
γ. Στο πρώτο εδάφιο και πέµπτο εδάφιο της παραγράφου 5 καθώς και στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 6
του άρθρου 4 του ν. 2523/1997 (Α΄ 179) οι λέξεις «της
παραγράφου 5 του άρθρου 39 Α» αντικαθίστανται µε τις
λέξεις «της παραγράφου 4 του άρθρου 39 Α ».
10. Στην παράγραφο 4 του άρθρου 17 του ν. 3833/2010
(Α΄ 40) προστίθεται δεύτερο εδάφιο µετά τον πίνακα, ως
εξής:
«Ειδικότερα από τον ως άνω φόρο πολυτελείας εξαιρούνται τα εγχωρίως παραγόµενα γουνοποιητικά προϊόντα που πωλούνται χονδρικώς στο εσωτερικό της χώρας
µεταξύ των επιχειρήσεων.»
ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Β.3.: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ
ΚΩΔΙΚΑ ΦΠΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ ΚΑΙ ΤΑ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ
1. Το άρθρο 37 του Κώδικα ΦΠΑ τροποποιείται ως εξής:
α. Στην περίπτωση α΄ της παραγράφου 3 διαγράφονται οι λέξεις «και του σχετικού ή σχετικών διπλοτύπων
καταβολής του φόρου ή της έκτακτης δήλωσης, κατά περίπτωση» και προστίθενται οι λέξεις «ή της έκτακτης δήλωσης και του σχετικού ή σχετικών αποδεικτικών καταβολής του φόρου,».
β. Στην περίπτωση γ΄ της παραγράφου 3 διαγράφονται οι λέξεις «και του σχετικού ή σχετικών διπλοτύπων
καταβολής του φόρου ή της έκτακτης δήλωσης, κατά περίπτωση» και προστίθενται οι λέξεις «ή της έκτακτης δήλωσης και του σχετικού ή σχετικών αποδεικτικών καταβολής του φόρου».
γ. Μετά την περίπτωση γ΄ της παρ. 3 προστίθεται επόµενο εδάφιο ως εξής: «Για την εφαρµογή της παρούσας
παραγράφου, ως αποδεικτικά καταβολής του φόρου νοούνται τα αποδεικτικά που ορίζονται µε απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Δηµοσίων Εσόδων.».
2. Η παράγραφος 2 του άρθρου 38 του Κώδικα ΦΠΑ αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Η διαφορά φόρου που προκύπτει από τις παραπάνω δηλώσεις, αν είναι θετική και άνω των τριάντα (30)
ευρώ καταβάλλεται στο Δηµόσιο, αν είναι θετική µέχρι
τριάντα (30) ευρώ µεταφέρεται για καταβολή στην επό-

µενη φορολογική περίοδο, και αν είναι αρνητική µεταφέρεται για έκπτωση ή επιστρέφεται, κατά περίπτωση,
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 34. Η υποχρέωση
καταβολής του οφειλόµενου ποσού λήγει την τελευταία
εργάσιµη ηµέρα του µήνα της εµπρόθεσµης υποβολής
της δήλωσης. Ειδικά για εµπρόθεσµη περιοδική δήλωση
και µε την προϋπόθεση ότι το οφειλόµενο ποσό υπερβαίνει το ποσό ύψους εκατό (100) ευρώ, ο υποκείµενος στο
φόρο µπορεί να επιλέξει την καταβολή του οφειλόµενου
ποσού σε δύο (2) ισόποσες δόσεις. Στην περίπτωση αυτή, το ποσό της δεύτερης δόσης καταβάλλεται µέχρι την
τελευταία εργάσιµη ηµέρα του επόµενου µήνα, από την
υποβολή της εµπρόθεσµης δήλωσης.».
3. Το άρθρο 54 του Κώδικα ΦΠΑ αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 54
Χρόνος καταβολής του φόρου
Η προθεσµία καταβολής του φόρου ταυτίζεται µε την
καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής της δήλωσης σε όλες τις λοιπές περιπτώσεις, πλην των οριζοµένων στην
παράγραφο 2 του άρθρου 38».
4. Οι διατάξεις των προηγούµενων παραγράφων ισχύουν για δηλώσεις που υποβάλλονται από 1.1.2014.
5. Στο τέλος της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 1
του άρθρου 27 του Κώδικα περί ΦΠΑ προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής:
«Eξαιρετικά για νεοσύστατες εταιρείες, για τις οποίες
δεν µπορεί να εφαρµοστεί η περίπτωση του προηγούµενου εδαφίου, αυτές, κατά το πρώτο έτος της λειτουργίας τους, θεωρείται ότι εκτελούν διεθνείς µεταφορές,
εφ΄ όσον το πιστοποιητικό του αεροµεταφορέα και η
σχετική άδεια εκµετάλλευσης προβλέπουν την διενέργεια αεροµεταφορών παγκοσµίως. Η παραπάνω διάταξη
εφαρµόζεται και ισχύει από 1.1.2013.».
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Γ: ΘΕΜΑΤΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
1. Η παράγραφος 3 του άρθρου 23 του ν. 3427/2005
(Α΄ 312) αντικαθίσταται ως εξής:
«3. α. Από την 1η Ιανουαρίου 2014 και εφεξής, για τη
σύσταση, απόκτηση και κάθε άλλη µεταβολή στα δικαιώµατα της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, ο φορολογούµενος υποχρεούται σε υποβολή δήλωσης στοιχείων ακινήτων εντός τριάντα (30) ηµερών από την ηµέρα
της σύστασης, απόκτησης και κάθε άλλης µεταβολής
στα παραπάνω δικαιώµατα. Ειδικά η δήλωση για κάθε
σύσταση, απόκτηση και κάθε άλλη µεταβολή από την 1η
Ιανουαρίου 2014 µέχρι και τη 31η Μαϊου 2014 υποβάλλεται µέχρι και την 30ή Ιουνίου 2014.
β. Ειδικότερα, οι δηλώσεις στοιχείων ακινήτων έτους
2014, που υποβάλλονται προκειµένου να απεικονισθεί η
περιουσιακή κατάσταση της 1ης Ιανουαρίου 2014, υποβάλλονται µέχρι και την 30ή Μαΐου 2014.»
2. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 54 Α του
ν. 4174/2013 (Α΄ 170), προστίθενται εδάφια ως εξής:
«Δεν απαιτείται η µνηµόνευση, επισύναψη ή προσκόµιση του πιστοποιητικού ΕΝ.Φ.Ι.Α. στη µονοµερή εξάλειψη υποθήκης ή στην άρση κατάσχεσης. Σε κάθε περίπτωση θεωρείται έγκυρη η µνηµόνευση, επισύναψη ή
προσκόµιση του πιστοποιητικού ΕΝ.Φ.Ι.Α., στο οποίο το
κτίσµα ή το οικόπεδο αποτυπώνονται µε απόκλιση της επιφάνειάς τους µέχρι πέντε (5) τετραγωνικά µέτρα και
το γήπεδο αποτυπώνεται µε απόκλιση µέχρι πέντε τοις
εκατό (5%) της επιφάνειάς του.»
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3. Πριν από το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 4
του άρθρου 54Α του ν. 4174/2013 προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής:
«Η ανωτέρω διαδικασία εφαρµόζεται ανάλογα και στις
συµβολαιογραφικές πράξεις εγγραφής υποθήκης για
διασφάλιση χορηγούµενου δανείου από πιστωτικό ίδρυµα. Ο συµβολαιογράφος υποχρεούται, επί ποινή ακυρότητας του συµβολαίου, να αποδώσει τον αναλογούντα
φόρο µέσα σε αποκλειστική προθεσµία τριών (3) εργασίµων ηµερών από τη σύνταξη του συµβολαιογραφικού εγγράφου και πάντως εντός τριών ηµερών από την εκταµίευση του δανείου. »
4. Η παράγραφος 5 του άρθρου 54 Α του ν. 4174/2013,
αντικαθίσταται ως εξής:
«5. Είναι απαράδεκτη η συζήτηση ενώπιον δικαστηρίου εµπράγµατης αγωγής επί ακινήτου, πλην της µονοµερούς εγγραφής υποθήκης ή προσηµείωσης υποθήκης ή
της άρσης κατάσχεσης, αν δεν προσκοµισθεί από τον υπόχρεο σε ΕΝ.Φ.Ι.Α., το πιστοποιητικό των παραγράφων
1 και 3 του άρθρου αυτού.»
5. Στο άρθρο 3 του ν. 4223/2013 (Α΄ 287) προστίθεται
νέα παράγραφος 3 ως εξής:
«3. Κτίσµατα, τα οποία βρίσκονται εντός της νήσου
Κεφαλληνίας και των νοµών Φθιώτιδας και Φωκίδας και
έχουν αποδεδειγµένα υποστεί ζηµιές από τους σεισµούς του Ιανουαρίου 2014 και Αυγούστου 2013 αντίστοιχα, απαλλάσσονται από τον ΕΝ.Φ.Ι.Α. για τα έτη
2014 και 2015. Με απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Δηµοσίων Εσόδων καθορίζονται τα δικαιολογητικά και η
διαδικασία χορήγησης της απαλλαγής.»
6. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 6 του ν. 4223/2013 ο
αριθµός «31» αντικαθίσταται µε τον αριθµό «32».
7. α. Στο τέλος της περίπτωσης α) της παραγράφου 3
του άρθρου 15 του ν. 3091/2002, όπως ισχύει, προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Ανώνυµες εταιρείες, µε ανώνυµες µετοχές, εφόσον
το σύνολο των µετοχών τους καταλήγει σε εταιρείες, οι
µετοχές των οποίων βρίσκονται σε διαπραγµάτευση σε
οργανωµένη χρηµατιστηριακή αγορά.»
β. Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής ισχύουν από
1.1.2014.
9. Μετά το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του ν. 1587/1950 ( Α΄ 294), προστίθεται εδάφιο
ως εξής:
«Τα ανωτέρω εφαρµόζονται και στις περιπτώσεις κατά
τις οποίες µεταβιβάζονται από τον οικοπεδούχο σε τρίτο
σε εκτέλεση συµβολαιογραφικού προσυµφώνου και
καθ΄ υπόδειξη του εργολάβου, διηρηµένες ιδιοκτησίες
υπαγόµενες σε Φ.Π.Α. σύµφωνα µε το άρθρο 6 του Κώδικα ΦΠΑ, ο οποίος κυρώθηκε µε το ν. 2859/2000 (Α΄ ).»
10. Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 81 του Κώδικα
διατάξεων φορολογίας κληρονοµιών, δωρεών, γονικών
παροχών και κερδών από τυχερά παίγνια, ο οποίος κυρώθηκε µε το πρώτο άρθρο του ν. 2961/2001 (266 Α΄),
καταργούνται και οι επόµενες παράγραφοι αναριθµούνται.
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Δ: ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΕΣ
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ
ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Δ.1.: Συµπλήρωση φορολογικών
ρυθµίσεων σχετικά µε το έτος πρώτης κυκλοφορίας των
εισαγόµενων µεταχειρισµένων αυτοκινήτων
1. α. Προστίθεται στο δεύτερο εδάφιο της περ. γ΄ της

παρ.1 του άρθρου 16 του ν. 2238/1994, οι λέξεις «ή σε
χώρα της Ε.Ε./ΕΟΧ» µετά τις λέξεις «στην Ελλάδα».
β. Η διάταξη της παραγράφου αυτής ισχύει για το οικονοµικό έτος 2014.
2. α. Προστίθεται στο δεύτερο εδάφιο της περ. γ΄ της
παρ.1 του άρθρου 31 του ν. 4172/2013, οι λέξεις «ή σε
χώρα της Ε.Ε./ΕΟΧ» µετά τις λέξεις «στην Ελλάδα».
β. Η διάταξη της παραγράφου αυτής ισχύει για εισοδήµατα που αποκτώνται από 1.1.2014 και επόµενα.
3. α. Προστίθεται στο τρίτο εδάφιο της περ. β΄ της
παρ.1 του άρθρου 44 του ν. 4111/2013, οι λέξεις «ή σε
χώρα της Ε.Ε./ΕΟΧ» µετά τις λέξεις «στην Ελλάδα».
β. Η διάταξη της παραγράφου αυτής ισχύει για το οικονοµικό έτος 2014 και για εισοδήµατα που αποκτώνται
από την 1η Ιανουαρίου 2014 και επόµενα.
ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Δ.2.: Ρυθµίσεις φορολογικών και
τελωνειακών θεµάτων για τα οχήµατα των ατόµων µε αναπηρίες
1. Στο τέλος της παραγράφου 4 του άρθρου 16 του
ν. 1798/1988 (Α΄ 166) προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Εξαιρετικά, για το έτος 2014, γίνονται δεκτές, µε την
επιφύλαξη παντός νοµίµου δικαιώµατος του Δηµοσίου,
οι αιτήσεις για τη χορήγηση των προβλεπόµενων απαλλαγών του άρθρου 1 του ν. 490/1976 (Α΄ 331) µε την
προϋπόθεση ότι οι αιτούντες έχουν υποβάλει αίτηµα παραποµπής στα ΚΕ.Π.Α. για την έκδοση ιατρικής βεβαίωσης, κατ΄ εφαρµογή της αριθµ. Δ.18 Α 5038263 ΕΞ
2013/24.10.2013 ΚΥΑ (Β΄ 2710), το έτος 2013 ή στην
Α.Σ.Υ.Ε. το 2014. Στην περίπτωση που συνεπεία της σχετικής ιατρικής βεβαίωσης του ΚΕ.Π.Α. ή της Α.Σ.Υ.Ε., η
οποία προσκοµίζεται στις αρµόδιες αρχές εντός τριάντα
ηµερών από την έκδοσή της και το αργότερο µέχρι
31.10.2014 για την αντιστοίχιση των παθήσεων σύµφωνα µε τις υπουργικές αποφάσεις του άρθρου 5 του παρόντος, οι αιτούντες δεν δικαιούνται τις απαλλαγές επιβάλλονται σε αυτούς, χωρίς την επιβολή προστίµου ή
προσαυξήσεων, οι υπέρ του Δηµοσίου ή τρίτων δασµοί,
φόροι, εισφορές, δικαιώµατα και τέλη ταξινόµησης και
κυκλοφορίας σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις. Ειδικότερα για τους αναπήρους µε πλήρη παράλυση των κάτω
άκρων (παραπληγία) ή αµφοτερόπλευρο ακρωτηριασµό
γίνονται δεκτές για τα έτη 2013 και 2014 οι εκδοθείσες
θετικές γνωµατεύσεις των κατά το χρόνο έκδοσης αυτών αρµοδίων οργάνων για τη χορήγηση των προβλεπόµενων απαλλαγών του άρθρου 1 του ν.δ. 490/1976, εφόσον συντρέχουν και οι λοιπές νόµιµες προϋποθέσεις.»
2. To πρώτο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 16
του ν. 1798/1988 (Α΄ 166) αντικαθίσταται ως εξής:
«5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και
του κατά περίπτωση αρµόδιου Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας ή Εθνικής Άµυνας καθορίζεται η αντιστοίχιση των παθήσεων που ορίζονται
στο παρόν άρθρο µε τις παθήσεις και τα ποσοστά αναπηρίας που καθορίζονται από το ΚΕ.Π.Α. ή την Α.Σ.Υ.Ε.»
3. α. Στην παράγραφο 7 του άρθρου 132 του ν. 2960/
2001 (Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας, Α΄ 265 ) προστίθεται τέταρτο εδάφιο ως εξής:
«Τα επιβατικά αυτοκίνητα που έχουν παραληφθεί µε απαλλαγή από το τέλος ταξινόµησης µε βάση τις διατάξεις για τα άτοµα µε αναπηρίες και συνεπεία θανάτου
αυτών περιέρχονται στους νόµιµους κληρονόµους τους,
αποδεσµεύονται τελωνειακά εντός προθεσµίας ενός (1)
έτους από την ηµεροµηνία θανάτου του δικαιούχου προ-
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σώπου.»
β. Η τελευταία παράγραφος του άρθρου 132 του
ν. 2960/2001, όπως έχει συµπληρωθεί µε τις διατάξεις
της παραγράφου 2 του άρθρου 13 του ν. 4138/2013 (Α΄
72) και εκ παραδροµής αριθµηθεί ως παράγραφος 10, αναριθµείται στο ορθό ως παράγραφος 11.
γ. Στο τέλος του άρθρου 132 του ν. 2960/2001 προστίθεται νέα παράγραφος 12 ως εξής:
«12. α) Με απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Δηµοσίων
Εσόδων, σε εξαιρετικές περιπτώσεις ειδικά αιτιολογηµένες, η προθεσµία που προβλέπεται στην παράγραφο 7
του παρόντος δύναται να παραταθεί για έξι (6) επιπλέον
µήνες.
β) Με όµοιες αποφάσεις καθορίζεται κάθε αναγκαία
λεπτοµέρεια εφαρµογής του παρόντος άρθρου.»
ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Δ.3.: Ρυθµίσεις για τα εταιρικά οχήµατα
Στην παράγραφο 1 του άρθρου 6 της αριθµ. πρωτ.
Δ247/13/6.4.1988 ΑΥΟ (Β΄ 195), όπως κυρώθηκε µε την
παράγραφο 4 του άρθρου 11 του ν. 1839/1989 (Α΄ 90),
προστίθεται περίπτωση ι΄, ως εξής:
«ι) Πρόσωπα µε συνήθη κατοικία στην Ελλάδα που εργάζονται σε άλλο κράτος µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και χρησιµοποιούν στη χώρα µας επιβατικό όχηµα
ταξινοµηµένο στο άλλο αυτό κράτος µέλος, στο όνοµα
εταιρείας που εδρεύει σε αυτό, εφόσον πληρούνται σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις:
αα) Η σύµβαση εργασίας ή η συµφωνία του µισθωτού ή
µη µισθωτού εργαζόµενου µε την εταιρεία να προβλέπει
τη χορήγηση αυτοκινήτου ως πρόσθετη παροχή.
ββ) Το εταιρικό όχηµα να µην χρησιµοποιείται κατά
τρόπο µόνιµο εντός της Ελλάδας, µε την έννοια ότι χρησιµοποιείται το µεγαλύτερο µέρος του χρόνου εκτός Ελλάδας.
γγ) Η µη επαγγελµατική χρήση του εταιρικού οχήµατος να έχει δευτερεύοντα χαρακτήρα σε σχέση µε την επαγγελµατική χρήση του και να προβλέπεται ρητά στη
σύµβαση εργασίας, αποτελώντας µέρος, από οικονοµική
άποψη της αµοιβής του εργαζόµενου.
δδ) Το όχηµα να καλύπτεται ασφαλιστικά στην Ελλάδα.
Η διάρκεια παραµονής του επιβατικού οχήµατος στο
καθεστώς προσωρινής εισαγωγής δεν περιορίζεται χρονικά, εφόσον πληρούνται οι παραπάνω προϋποθέσεις.».
ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Δ.4.: Μη άρση ακινησίας οχηµάτων
και διαγραφή από το Μητρώο οχηµάτων λόγω εξαγωγής
ή καταστροφής
1. Στο τέλος της παραγράφου 3 του άρθρου 22 του
ν. 2367/1953 (Α΄ 82) προστίθενται τρία νέα εδάφια ως εξής:
«Σε περίπτωση που πρόκειται να διαγραφεί αυτοκίνητο όχηµα ευρισκόµενο σε κατάσταση ακινησίας, από το
Μητρώο οχηµάτων του Υπουργείου Υποδοµών Μεταφορών και Δικτύων λόγω παράδοσής του για ολική καταστροφή µε ανακύκλωση στα ειδικώς προς τούτο εξουσιοδοτηµένα κέντρα ή µε σκοπό την εξαγωγή του, δεν
αίρεται η ακινησία, τα δε στοιχεία κυκλοφορίας του, άδεια και πινακίδες αριθµού κυκλοφορίας, διαβιβάζονται
από την αρµόδια υπηρεσία της Φορολογικής Διοίκησης,
µετά από αίτηση του κατόχου ή ιδιοκτήτη αυτού, στην

αρµόδια Δ/νση Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων της
οικείας Περιφέρειας.
Σε κάθε περίπτωση, δεν επέρχεται διαγραφή αυτοκινήτου οχήµατος από το Μητρώο οχηµάτων, λόγω εξαγωγής του, επανεξαγωγής του ή µεταφοράς του εκτός
της χώρας, εφόσον δεν καταβληθούν προηγουµένως τα
τυχόν οφειλόµενα τέλη κυκλοφορίας και πρόστιµα από
τον τελευταίο κάτοχο ή ιδιοκτήτη του και δεν βεβαιωθεί
η εξαγωγή του, επανεξαγωγή του ή µεταφορά του εκτός
της χώρας.
Με κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων καθορίζεται κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή των διατάξεων
των δύο προηγούµενων εδαφίων.».
2. Η παράγραφος 7 του άρθρου 22 του ν. 2367/1953 αντικαθίσταται ως εξής:
«7. Εξαιρετικά και µέχρι δύο φορές ετησίως επιτρέπεται η κυκλοφορία ενάριθµων ασφαλισµένων αυτοκινήτων ή µοτοσυκλετών ιδιωτικής χρήσης, για τα οποία έχει
υποβληθεί δήλωση ακινησίας, προσωρινή άδεια διάρκειας µέχρι τριών (3) ηµερών κατ΄ έτος αποκλειστικά και
µόνο για την παράδοσή τους σε σηµεία συλλογής οχηµάτων Τέλους Κύκλου Ζωής (ΟΤΚΖ), µε τη σχετική ένδειξη επί του εντύπου αυτής ή για την επισκευή και έλεγχο από ΚΤΕΟ. Άπαξ ετησίως µπορεί να χορηγείται
προσωρινή άδεια κυκλοφορίας και για τα ανάριθµα ασφαλισµένα αυτοκίνητα ή τις µοτοσυκλέτες, µε την ίδια
ως άνω συνολική διάρκεια, αποκλειστικά και µόνο για τη
µετάβασή τους από τον τόπο αγοράς ή τελωνισµού τους
στον τόπο ταξινόµησης και για την επισκευή ή έλεγχο από ΚΤΕΟ. Η προσωρινή άδεια χορηγείται αποκλειστικά
και µόνο από τον προϊστάµενο της αρµόδιας υπηρεσίας
της Φορολογικής Διοίκησης, αφού καταβληθεί για κάθε
ηµέρα, και ανεξάρτητα από το είδος του αυτοκινήτου ή
µοτοσυκλέτας, το ποσό των δέκα (10) ευρώ ή τριών (3)
ευρώ αντίστοιχα για τα αυτοκίνητα ή τις µοτοσυκλέτες.
Στην περίπτωση αυτή εφαρµόζεται η παράγραφος 5 του
παρόντος. Για την ενηµέρωση των αρµοδίων υπηρεσιών
των Υπουργείων Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων και
Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη τίθεται σε εφαρµογή σχετική ηλεκτρονική εφαρµογή της Γενικής
Γραµµατείας Δηµοσίων Εσόδων και παρέχεται πρόσβαση σε αυτήν σε όλες τις εµπλεκόµενες υπηρεσίες άλλων
υπουργείων κατά το λόγο της αρµοδιότητάς τους µέσω
της Γενικής Γραµµατείας Πληροφοριακών Συστηµάτων
του Υπουργείου Οικονοµικών. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών και του κατά περίπτωση αρµόδιου
Υπουργού µπορεί να ορίζονται οι λεπτοµέρειες εφαρµογής των τριών προηγούµενων εδαφίων της παρούσας.»
ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Δ.5.: Φορολογική µεταχείριση οχηµάτων που προέρχονται από διασκευή διπλοκάµπινων οχηµάτων- Κυρώσεις παράνοµων διασκευών αυτοκινήτων
οχηµάτων
1. Το άρθρο 123 του ν. 2960/2001 (Α΄ 265) «Εθνικός
Τελωνειακός Κώδικας» τροποποιείται ως εξής:
α. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 123 προστίθεται νέα
περίπτωση ζ) ως εξής, η δε περίπτωση ζ) αναριθµείται σε
η):
«ζ) Για τα αυτοκίνητα οχήµατα που καθορίζονται στο
πρώτο εδάφιο της περίπτωσης ε) της παραγράφου 1 του
παρόντος άρθρου τα οποία µε την προσθήκη στον ανοικτό χώρο φόρτωσης καλύµµατος από άκαµπτο στερεό υ-
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λικό διασκευάζονται σε οχήµατα µε µόνιµο κλειστό αµάξωµα των δασµολογικών κλάσεων 87.03 και 87.04, εφαρµόζονται οι διατάξεις του ν. 1573/1985 (A΄ 201).»
β. Η παράγραφος 3 του άρθρου 123 αντικαθίσταται ως
εξής:
«3. Ως αυτοκίνητο όχηµα µε µόνιµο κλειστό αµάξωµα
νοείται όχι µόνο αυτό που εκ κατασκευής το αµάξωµά
του είναι κλειστό αλλά και αυτό που προκύπτει µε την
προσθήκη στο αµάξωµα ανοικτού φορτηγού καθώς και
στον ανοικτό χώρο φόρτωσης των οχηµάτων του πρώτου εδαφίου της περίπτωσης ε) της παραγράφου 1 του
άρθρου αυτού, καλύµµατος από άκαµπτα στερεά υλικά
ανεξάρτητα αν αφαιρείται εύκολα ή δύσκολα ή αν το πίσω µέρος του αµαξώµατος παραµένει ανοικτό.»
2. Το άρθρο 137 του ν. 2960/2001 τροποποιείται ως εξής:
α. Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης 1 της παραγράφου Γ του άρθρου 137 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Πέρα από την επιβολή των προστίµων που αναφέρονται στις παραπάνω παραγράφους Α1, Α4, Β5 ,Β6, καθώς και των αναφεροµένων στις παραγράφους Γ2, Γ4,
Γ5 και Γ12 τα οχήµατα υπόκεινται και σε προσωρινή δέσµευση, µε πράξη της Τελωνειακής Αρχής που διαπίστωσε την παράβαση, εάν δεν διασφαλίζεται η είσπραξη των
απαιτήσεων του Δηµοσίου.»
β. Στην παράγραφο Γ του άρθρου 137 προστίθεται περίπτωση 12, ως εξής:
«12. Στις περιπτώσεις αυτοκινήτων οχηµάτων που καταλαµβάνονται πριν ή µετά την ταξινόµησή τους να έχουν διασκευασθεί χωρίς την τήρηση των διατάξεων του
ν. 1573/1985 (Α΄ 201), επιβάλλεται πρόστιµο ίσο µε το
1/5 του αναλογούντος στα οχήµατα τέλους ταξινόµησης
µε ανώτατο όριο το ποσό των δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ.
Δεν υφίσταται υποχρέωση καταβολής των αναλογουσών στα διασκευασθέντα οχήµατα φορολογικών επιβαρύνσεων, εφόσον µετά την καταβολή του προβλεπόµενου από το προηγούµενο εδάφιο προστίµου, επαναφερθούν στην αρχική τους µορφή, γεγονός που θα βεβαιώνεται από την αρµόδια τελωνειακή αρχή.
Σε περίπτωση που ιδιοκτήτης οχήµατος, ο οποίος υπέπεσε σε παράβαση του πρώτου εδαφίου της παρούσας,
κατέβαλε το προβλεπόµενο πρόστιµο και επανέφερε το
όχηµα στην αρχική µορφή του, καταληφθεί εκ νέου να έχει διασκευάσει το ίδιο όχηµα χωρίς την τήρηση των διατάξεων του ν. 1573/1985, επιβάλλεται σε αυτόν το διπλάσιο του κατά τα ανωτέρω προβλεπόµενου προστίµου.»
3. Οι διατάξεις της περίπτωσης 12 της παραγράφου Γ
του άρθρου 137 του ν. 2960/2001 εφαρµόζονται και για
παραβάσεις για τις οποίες µέχρι την έναρξη ισχύος του
παρόντος δεν έχουν εκδοθεί οι καταλογιστικές πράξεις.
Εφαρµόζονται επίσης και για παραβάσεις για τις οποίες
έχουν εκδοθεί οι καταλογιστικές πράξεις αλλά εκκρεµούν ενώπιον των Διοικητικών και εκκρεµούν για είσπραξη ενώπιον των αρµόδιων αρχών, εφόσον οι ενδιαφερόµενοι υποβάλλουν αίτηση εντός δύο (2) µηνών από
τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου στην Εφηµερίδα της
Κυβέρνησης, παραιτηθούν των ενδίκων µέσων και καταβάλουν τα προβλεπόµενα ποσά. Ποσά που έχουν καταβληθεί συµψηφίζονται µέχρι το ύψος της προβλεπόµενης τελωνειακής οφειλής και τυχόν διαφορά δεν επιστρέφεται.

4. Το άρθρο 9 του ν. 1573/1985 αντικαθίσταται ως εξής:
«Οι διατάξεις περί τελωνειακών παραβάσεων του
ν. 2960/2001 (Α΄ 265) εφαρµόζονται και για παραβάσεις
του παρόντος νόµου».
5. Οι παράγραφοι 11 και 12 του άρθρου 15 του ν. 2386/
1996 (Α΄ 43), καταργούνται.
6. α. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 20 του
ν. 4002/2011 (Α΄ 180), προστίθενται εδάφια ως εξής:
«Στην ανωτέρω διάταξη υπάγονται και οχήµατα για τα
οποία έχουν κατατεθεί αιτήσεις επιστροφής του τέλους
ταξινόµησης έως και 30.11.2013, από ενδιάµεσους εµπόρους αυτοκινήτων (dealers) στους οποίους µεταβιβάστηκαν τα υπό κρίση οχήµατα µε ολόκληρο το ποσό του
τέλους ταξινόµησης. Στην περίπτωση αυτή προσκοµίζεται συµπληρωµατικά ως δικαιολογητικό, το πρωτότυπο
τιµολόγιο στην αρµόδια τελωνειακή αρχή, η οποία χορηγεί ακριβές φωτοαντίγραφο στον δικαιούχο.»
β. Η ισχύς της διάταξης της παρούσας παραγράφου
αρχίζει από την ηµεροµηνία δηµοσίευσής της στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Δ.6.: Παραχώρηση κατασχεµένων
µέσων του ΟΔΔΥ στις υπηρεσίες του Δηµοσίου
Το τέταρτο, εδάφιο της παραγράφου 7 του άρθρου
177 του ν. 2960/2001 αντικαθίσταται µε νέα εδάφια ως εξής:
«Ο Οργανισµός Διαχείρισης Δηµοσίου Υλικού, εάν µετά την παρέλευση τριών (3) µηνών από την ηµεροµηνία
κατάσχεσης, δεν έχει λάβει την πιο πάνω έγγραφη γνωστοποίηση ή ανακοίνωση προβαίνει στην παραχώρηση
των µέσων αυτών κατά χρήση στις Υπηρεσίες του Δηµοσίου µετά από γνώµη της Γενικής Γραµµατείας ΥΠΔΜΗΔ
για την αναλογική κατανοµή τους στις υπηρεσίες του
Δηµοσίου. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης µπορεί να καθορίζονται τα θέµατα σχετικά µε την παραχώρηση κατά χρήση των µέσων αυτών
στις υπηρεσίες του Δηµοσίου, την ηλεκτρονική καταγραφή τους και κάθε σχετικό θέµα για την εφαρµογή της
διάταξης αυτής. Όχηµα το οποίο έχει κατασχεθεί ή δεσµευτεί και ευρίσκεται στον Οργανισµό Διαχείρισης Δηµοσίου Υλικού πέραν του εξαµήνου, παραχωρείται κατά
χρήση για την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών του Δηµοσίου µε απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Σε περίπτωση δικαστικής δικαίωσης το όχηµα αποδίδεται στον ιδιοκτήτη του, στον οποίο καταβάλλεται εύλογη αποζηµίωση για το διάστηµα χρήσης του οχήµατός
του ύστερα από έκθεση εκτίµησης του ΟΔΔΥ.
Εάν, µετά την εφαρµογή της διάταξης του προηγούµενου εδαφίου, µένουν αδιάθετα µέσα, τότε ο Οργανισµός
Διαχείρισης Δηµοσίου Υλικού προβαίνει στην εκποίησή
τους.»
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Ε: ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Ε.1.: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ
ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
1. Στην περίπτωση i) της υποπαραγράφου α) της παρα-
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γράφου 8 του άρθρου 1 του ν. 2322/1995 (Α΄ 143), όπως
ισχύει, οι λέξεις «υφιστάµενου καθεστώτος εγγύησης,
στις υποπεριπτώσεις ββ΄ και γγ΄» αντικαθίστανται µε τις
λέξεις «υφιστάµενου καθεστώτος εγγύησης, σε επιχειρήσεις και φυσικά πρόσωπα που ασκούν επιχειρηµατική
δραστηριότητα των υποπεριπτώσεων ββ΄ και γγ΄».
2. Στο τέλος της περίπτωσης ii) της υποπαραγράφου
α) της παραγράφου 8 του άρθρου 1 του ν. 2322/1995, όπως ισχύει, προστίθεται από την έναρξη ισχύος του
ν. 4151/2013 (Α΄ 103) εδάφιο ως εξής:
«Ειδικά για την περίπτωση της αναστολής καταβολής
δόσεων εγγυηµένων δανείων, η οποία δε συνεπάγεται
την επιµήκυνση της διάρκειας του δανείου ή την επαύξηση της εγγυητικής ευθύνης του Δηµοσίου, δεν απαιτείται η προηγούµενη εισήγηση του Συµβουλίου Διαχείρισης και Αξιολόγησης της εγγυητικής ευθύνης του Ελληνικού Δηµοσίου».
3. Οι περιπτώσεις iii) και iv) της υποπαραγράφου β) της
παραγράφου 8 του άρθρου 1 του ν. 2322/1995 (Α΄143),
όπως ισχύει, αντικαθίστανται ως εξής:
«iii) εκπρόσωπο του Οργανισµού Διαχείρισης Δηµοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ), µε τον αναπληρωτή του,
iv) τον Προϊστάµενο της Κεντρικής Μονάδας Κρατικών
Ενισχύσεων του Υπουργείου Οικονοµικών, µε τον νόµιµο αναπληρωτή του».
4. Το τελευταίο εδάφιο της υποπαραγράφου β) της παραγράφου 8 του άρθρου 1 του ν. 2322/1995 (Α΄143), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«Το Συµβούλιο συγκροτείται µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών. Με την ίδια απόφαση ορίζεται υπάλληλος του Δ΄ Τµήµατος της Διεύθυνσης Κίνησης Κεφαλαίων, Εγγυήσεων, Δανείων και Αξιών του Υπουργείου Οικονοµικών, µε τον αναπληρωτή του, ως γραµµατέας του
Συµβουλίου.».
5. Η παράγραφος 1 του άρθρου 6 του ν. 2322/1995, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Συνιστάται στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους Υποεπιτροπή, στην οποία µετέχουν:
α) Ο Γενικός Γραµµατέας Δηµοσιονοµικής Πολιτικής,
ως Πρόεδρος, ο οποίος αναπληρώνεται, σε περίπτωση
νόµιµου κωλύµατος ή απουσίας του, από τον Προϊστάµενο της Γενικής Διεύθυνσης Θησαυροφυλακίου & Προϋπολογισµού του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.
β) Ο Προϊστάµενος της Γενικής Διεύθυνσης Θησαυροφυλακίου & Προϋπολογισµού του Γενικού Λογιστηρίου
του Κράτους, ως µέλος, ο οποίος αναπληρώνεται, σε περίπτωση νόµιµου κωλύµατος ή απουσίας του, από τον
Προϊστάµενο της Διεύθυνσης Προϋπολογισµού Γενικής
Κυβέρνησης,
γ) Ο Προϊστάµενος της Διεύθυνσης Πιστωτικών & Δηµοσιονοµικών Υποθέσεων της Γενικής Διεύθυνσης Οικονοµικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονοµικών, ως µέλος, ο οποίος αναπληρώνεται σε περίπτωση νόµιµου κωλύµατος ή απουσίας του από το νόµιµο αναπληρωτή του,
δ) Ο Προϊστάµενος της Διεύθυνσης Κίνησης Κεφαλαίων, Εγγυήσεων, Δανείων και Αξιών του Υπουργείου Οικονοµικών, ως µέλος - εισηγητής, ο οποίος αναπληρώνεται, σε περίπτωση νόµιµου κωλύµατος ή απουσίας του,
από τον Προϊστάµενο του καθ΄ ύλην αρµόδιου Τµήµα-

τος,
ε) Ο Προϊστάµενος της Κεντρικής Μονάδας Κρατικών
Ενισχύσεων του Υπουργείου Οικονοµικών, ο οποίος αναπληρώνεται, σε περίπτωση νόµιµου κωλύµατος ή απουσίας του, από τον νόµιµο αναπληρωτή του,
στ) Ένας εκπρόσωπος του Οργανισµού Διαχείρισης
Δηµοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ), ο οποίος αναπληρώνεται,
σε περίπτωση νόµιµου κωλύµατος ή απουσίας του, από
τον αναπληρωτή του».
6. Η παράγραφος 3 του άρθρου 6 του ν. 2322/1995, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Η Υποεπιτροπή της παραγράφου 1 συγκροτείται µε
απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών µε την οποία ορίζεται υπάλληλος της Διεύθυνσης Κίνησης Κεφαλαίων,
Εγγυήσεων, Δανείων και Αξιών του Γενικού Λογιστηρίου
του Κράτους ως γραµµατέας της Υποεπιτροπής µε τον
αναπληρωτή του. Με την ανωτέρω απόφαση δύναται να
ορίζεται και κάθε ειδικότερο ζήτηµα αναφορικά µε τη
λειτουργία της Υποεπιτροπής».
ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Ε.2.: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ
ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟΥ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
1. Το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 1 1 του άρθρου 29
του ν. 4223/2013 (Α΄ 287) αντικαθίσταται ως εξής: «Η
διαδικασία διενεργείται τόσο κατά το στάδιο κατάρτισης, όσο και κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του κρατικού
προϋπολογισµού».
2. Το τέταρτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου
29 του ν. 4223/2013 διαγράφεται.
ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Ε.3.: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ
ΠΔΕ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
1. Οι προθεσµίες για την: α) έκδοση συµψηφιστικών
Χρηµατικών Ενταλµάτων (τακτικών και προπληρωµής)
δηµοσίων επενδύσεων (άρθρα 7 παρ. 6 και 42 του ν.
2362/1995 όπως ισχύουν) και διενέργεια των αντίστοιχων λογιστικών εγγραφών για την εµφάνιση των πληρωµών του Προγράµµατος Δηµοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.)
που διενεργήθηκαν κατά το οικονοµικό έτος 2013 στη
δηµόσια ληψοδοσία (άρθρο 14 παρ. 1 ν. 2362/1995, όπως
ισχύει) και β) απόδοση λογαριασµού των Χρηµατικών Ενταλµάτων Προπληρωµής (Χ.Ε.Π.) που θα εκδοθούν (άρθρο 42 ν. 2362/1995, όπως ισχύει) παρατείνονται κατά ένα (1) µήνα από τη λήξη τους.
2. Για την αντιµετώπιση των αυξηµένων αναγκών των
Ανάπηρων Πολέµου Αξιωµατικών µε ποσοστό αναπηρίας
80% και άνω, οι οποίοι εντάχθηκαν σε πολεµική διαθεσιµότητα, χορηγείται από 1.4.2014 ως προσωπική διαφορά, το συνολικό µηνιαίο ποσό που περικόπηκε από τις
µηνιαίες αποδοχές τους µε βάση τις διατάξεις της περίπτωσης 1 και των περιπτώσεων 31 και 32 της υποπαραγράφου Γ.1 της παραγράφου Γ του άρθρου πρώτου του
ν. 4093/2012 (Α΄ 222). Το ποσό της προσωπικής διαφοράς περιλαµβάνεται σε ξεχωριστή στήλη της µισθοδοτικής κατάστασης.

100
Άρθρο τέταρτο
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του νόµου αυτού αρχίζει από τη δηµοσίευσή
του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται
διαφορετικά στις επί µέρους διατάξεις του.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

Ι. Στουρνάρας

Δ. Αβραµόπουλος

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Κ. Χατζηδάκης

Ι. Μιχελάκης

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Κ. Αρβανιτόπουλος

Π. Παναγιωτόπουλος

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ
ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ
ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΥΓΕΙΑΣ

Κ. Μητσοτάκης

Σπ. – Αδ. Γεωργιάδης

ΕΡΓΑΣΙΑΣ,
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Ι. Βρούτσης

Αθ. Τσαυτάρης

ΥΠΟΔΟΜΩΝ,
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ
ΑΛΛΑΓΗΣ

Μ. Χρυσοχοΐδης

Ι. Μανιάτης

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ,
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ
ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

Χ. Αθανασίου

Ν. – Γ. Δένδιας

ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ

Όλγα Κεφαλογιάννη

Μ. Βαρβιτσιώτης

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Χ. Σταϊκούρας
Αθήνα, 29 Μαρτίου 2014
Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ

